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kaj kursojn en ĉiuj urboj. La Finna parlam ento  konsentas
a l ili gravajn m onhelpojn . Certe estas, ke g randparte  £  U
ag ad o  de  tiuj societoj estas Ŝuldata la penetrado  de I*
m oderna penso  Ce la finnan popo lon , kiu kreskigis Ja
forton de nacio kaj sekve helpis al la konservado  (fe ftia 
anima individueco.



38 (2) *  E S P E R A N T O  * N® 3

versaj sciencfakoj, de pli intima kontakto inter instruantoj 
ka) instruatoj, kaj de  pli persona aktiveco de  la lernantoj. 
Multaj auskultantoj de la filozofiaj kursoj deziris esti g v id 
ate) po r  siaj filozofiaj leg ad o j;  aliaj, Ĉeestantaj la lecionojn 
de  historio, deziris atingi la fontojn (eĉ nur en tradukoj) 
aŭ pli an taŭen  penetri en la kom prenon  de  la m alprok
simaj epokoj kaj cie la kritikmetodoj per kiuj oni restarigas 
ilin ; aliaj deziris, per pli profundaj studoj de matematikoj, 
pli m ulte konatigi kun la grandaj fiz ikleĝoj; aliaj, fine, 
deziris men» observi, per m ikroskopo, ia strukturon kaj la 
vivon de  la vegetajoj. P o r  tiu celo estis  kreitaj am baŭ po p o l
i s m o j ; la unua ekzistas jam  12 jarojn kaj, de  7 jaroj, 
posedas  propran konstruajon, kun laboratorioj de fiziko, hernio, 
eksperim enta psikologio  kaj natursciencoj, cambroj por la 
laboroj de historio  kaj politika ekonom io , biblioteko, ktp. 
Tiu entrepreno kalkulas pli ol 2 0 0 0  s tudento jn , kiuj tie pas
igas kelkajn vesperojn sem ajne kaj akiras realan sciencan 
kulturon.

En la sam a institucio estas ankan instalita la legoĉam bro 
kaj la biblioteko (pruntedonanta  librojn bejnien) de la societo 
por popola  instruado. Tiu ĉi organizas, en la cambroj de 
Volksheim, kursojn de popola scienco, paroladojn kaj kon 
certojn. S tudentoj kaj instruistoj tie donas elementan in
struadon kaj lecionojn de vivantaj lingvoj. Cio tio kreas 
viglan m ovadon  kaj instigojn al pluaj progresoj.

Kelkaj ciferoj m ontros la gravecon de la Viena Volks
heim . En 1912 okazis 147 sistemaj kursoj, kiujn vizitis 
4 6 8 0  personoj. La biblioteko enhavas 5 000  verkojn. La 
nom bro  de  la pagantaj m em broj atingas 26 55 , la jaraj e n 
spezoj 63 .000  frankojn, kaj la aktivo 3 9 6 .0 0 0  frankojn.

La kontakto inter instruantoj kaj instruatoj estas tiel 
Intima, kiel oni esperis. La deziroj de  tiuj lastaj estas p ro 
ponataj al la direkcio per speciale elektitaj de leg ito j;  aliaj 
el iliaj delegitoj zorgas pri la bonordo . La lastan jaron, 
la Volksheim konstruigis en la m ontoj de Sem m ering , p rok 
sime de Vieno, dom on , kie povas restadi dum  kelka tem po  
ia lernantoj, kiuj deziras fari natursciencajn esplorojn. Al 
tiu dom o, kiel al la Volksheim m em , estas aneksata absti
nenca restoracio. Alia pruvo pri la vivkapablo  de  la Viena 
Volksheim estas la jam citita fakto, ke en alia parto de 
Vieno oni devis konstrui duan popo ldom on  por malpli- 
plenigi la alian, kiu ue plu sufiĉis por la m ultnom braj s u 
rfantoj, kaj Spari la tem pon de  la m alproksim e logantaj lern
antoj.

Samvaloraj kiel la Viena Volksheim rilate al la instruado, 
sed tre malsamaj Iau aliaj v idpunktoj, estas la altaj popolaj 
lernejoj en Panujo .

Tiuj lernejoj estas destinataj precipe por la kamplabor- 
ista junularo. Ekzistas 70 en urbeto j kaj en vilagoj. La 
knabaj kursoj okazas de la I n o v em b ro  g is  la I aprilo, 
t. e. dum la jarperiodo, kiam preskaŭ tu te  Cesas la kam p
laboro]. La lernantoj, kiuj pasigas  preskaŭ la tu tan tagon  
en la lernejo ne suferas de  tio  ian materian malprofiton, 
Car ili estas en la senlabora sezon o . Tiel, okazis, ke tiuj 
lernejoj estas vizitataj de  Cirkan kvarono d e  la junaj danaj 
kamplaboristoj. La kursoj po r  junulinoj, ankaŭ tre multaj, 
dauras de  la I majo ĝ is  la I aŭgusto . La kosto  por la 
instruado, nu trado  kaj logado  estas 4 8 .7 5  frankoj m onate, 
sed multaj lernantoj ricevas de la Stato premiojn kaj duon- 
premiojn.

La instruado  tem as precipe pri natursciencoj, sed la 
generalan kulturon oni ne flankelasas. La pure profesia 
instruado restas rezervata al la specialaj lernejoj. Sed la 
popolaj universitatoj, pro la generala kulturo, kiun ili in
struas, estas b o nega  bazo por la pure teknika instruado. 
Se H anujo  estas nun tem pe dank’al siaj agrikulturaj koopera

tivoj, unu el la plej riĉaj landoj d e  r m o n d o ,  tion  ĝ i  parte 
Suldas al siaj altaj popola j lernejoj, kiuj sciis kom prenig i 
al la lernantoj la utilecon d e  la ko operado  kaj d o n is  a l ili 
la necesan intelektan m aturecon , p o r  pasi de  la ideo  a l la
agoj-.'

#* *

Jen  estas do  rica trezoro  de  ekzem ploj kaj sperto j, el 
kiu la p rogresem ulo j povas  ĉerpi p o r  realigi tipon  d e  popola  
universitato , kiu respondas al ĉiuj an taŭe  nom itaj postu lo j, 
t.e. d isvastigos la intelektan kulturon in ter la popo lam aso j, 
faros el ili subtenanto jn  de  la elito kaj kun laborigos por 
la civilizado ĉiujn talentulojn de  la popo lo .

Tiu popo la  universitato devus esti s in tezo  de  ĉio, kio 
estas bona en la diversaj studitaj s is tem oj. Ĝi u n u e  devus 
enteni vastan vicon de popola j paroladoj pri diversaj sciencaj 
tem oj, laŭ la maniero de  la francaj kaj italaj popo la j uni
versitatoj. P er  tio oni respondus  al la deziroj de  la labor
istoj, kiuj je  la fino de I 'lab o r tag o  deziras san igan  intelektan 
eksciton; oni efike delikatigus ilian m e n ta le c o ^  Krom tio 
la simpla scivolem o, la deziro audi tian aŭ alian konatan 
p a r o la d i s to j  certe varbus al la popo la  universitato  novajn 
rekrutojn en la m edioj, kie la b ezo no  de  m oderna kulturo 
ne ankoraŭ penetris. P o r  la laboristo j, kiuj vo lus  p lip ro 
fundigi la s tudadon  de la sciencoj, d e  la literaturo kaj de 
Partoj, oni devus  aldoni al tiu j paro ladoj, sistem ajn  kursojn 
similajn al la popola j universitatkursoj, kiuj ekzistas en 
Aŭstrio kaj G erm anujo , aŭ  al tiuj, kiuj estis  starigitaj en 
U sono, en B elgujo  kaj en N o r v e g i o .  La persono j, kiuj 
vizitus tiujn kursojn , havus konojn  sufiĉajn por ke ili fariĝu, 
kiel legantoj de verkoj, kiel vizitantoj de  ekspozicioj, kiel 
am atoro j de  b o n a  m uziko , kom prenem a popo lam aso , kiu 
instigus  la kreem ajn spiritojn al plua aktiveco.

Fine, p o r  ke la ta len to j povu  manifestigi, oni devus  
aneksi al la sistem aj kursoj instituciojn  similajn al la Viena 
Volksheim, kun biblio tekoj kaj laboratorio j vespere m al
fermataj kaj perm esantaj seriozan  personan  laboradon . J e  
la fino de  la lernojaro, ekzam enoj k o n ig u s  la plej kapablajn, 
la plej d iligenta jn  le rn a n to jn ; tiuj Ĉi ricevus prem iojn (sim i
lajn al tiuj de  N ova Zelando), po r ke ili p o v u  daŭrig i siajn 
s tudo jn  en duagradaj popolo j lernejoj, kies p rogram o estus 
tiu de la jam  ekzistantaj tiaj lernejoj, sed sen ig ita  je ĉia 
senutila balasto.

La kursoj de  tiuj lernejoj p ov us  okazi precipe vespere, 
po r  ke la laboristoj, kiuj m algraŭ siaj kapabloj n e  povus 
havi prem ion aŭ havus nur duonprem ion , povu  ilin viziti 
kaj tam en daŭrigi sian profesian laboron. Tiu in s t i tu d o  de 
la vesperkursoj jam estis sukcese provita , kiel m ontras  la 
usonaj E ven ing  H igh  Schools, d an k ’ al kiuj tiel m ulte da 
m anlaboristoj pov is  atingi pli altan profesian agadon . En 
la kam paro, la kursoj de  la duagradaj popolaj lernejoj 
devus, kiel en Danujo, okazi dum  la vintro. T iam aniere la 
premioj difinitaj por kom pensi al la lernanto j la perdon  de 
ilia salajro estus sum o sufiĉe m odesta .

Fine de  la kursoj, kiuj daŭrus plurajn jarojn , la plim ulto  
de la lernantoj reirus al la profesioj de  la praktika vivo, 
ne  Sangante m etion , sed  farigante oficistoj anstataŭ  simplaj 
laboristoj. Aliaj p ov us  fari tiel, ke ilia klereco profitu  al 
la klaso, de kiu ili d e v e n a s ;  ili farigus ekzem ple sindikataj 
sekretarioj, direktoroj de  entreprenoj de popo la  klerigado, 
jurnalisto], k. a. La indiv iduoj, kiuj dum  la kursoj kaj ĉe 
la finaj ekzam enoj, m on trus  tu te  specialajn kapablojn por 
la sciencaj esploroj (kiel en Nova Z elando) ricevus m onon 
por fini siajn s tudojn  en la Stataj universitatoj. Ĉar tiu 
elito estus  la rezultato de elekto inter tre multaj lernantoj 
kaj en tu te  reprezentus intelektan se lek tadon de  la popol-
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amasoj, oni povus antaŭvidi, ke tre versajne multaj emi
nentaj scienculoj devenus de la popolo kaj estus pretaj 
doni por la progreso kapablojn, kiuj sen tio estus perditaj.

R. Broda.
Fondisto de U Lnternacia lnstituto por 

la interia n go de Ia sociataj spertoj.

Trad.' A. R.

1 El .Ie s  Documents du Pro gri s’ .

La nova Cefurbo de Aŭstralio
ii

Kiam ta federala teritorio efektive pasis al la registaro, 
ĝ i anoncis  tra la tu ta  m ondo , ke prem ioj estos  donataj por 
la tri plej taugaj projektoj po r la es ton ta  u rbego . Kvar 
kom petentulo j estis  komisiitaj (Ciu havis rekom pencon de 
‘2 0 0 0  Sm .), po r ekzam eni la 164 projektojn ricevitajn. La 
ju g o  estis farita en majo 1912. La unitan prem ion  de 
17 .500  Sm. ricevis W. B. Griffin, arkitekto el Chicago, 
la duan de 75 00  Sm. gajn is  Eliel Saarinen, el Helsingfors, 
kaj la tria de 5 0 0 0  Sm . iris al D-ro Alfred Agache, Parizo 
(Esperantisto). La kom petentuloj ne plene in terkonsentis  
kaj unu el ili tiel fervore laŭdis kvaran projekton, kiu even
tuale provis esti australia p roduk to , ke ĝ i estis aĉetita por 
4 0 0 0  Sm. Sekve, la projektoj, ĝ is  ĉi tiu tem po  kostis al la 
federacio ne maipli ol 42 .000  Sm. Tiam oni starigis kom it
a ton  de aliaj spertu lo j —  arkitektoj, ingenieroj kaj 
term ezuristo j — kies devo estis  elekti la plej bonajn 
punktojn  el la kvar supre  diritaj projektoj kaj kom bini ilin 
en unu  definitiva projekto. Tuj evidentig is, ke kontentan  
decidon oni ne trafos tiam aniere, kaj la registaro  invitis 
S-ron Griffin, gajninton de  la unua prem io , viziti Aŭstralion, 
por vidi la lokon kaj informigi pri la specialaj k o n d ro j .  
S-ro Griffin alvenis en Aŭstralion m eze de 1 9 1 3 ;  vidinte 
Canberra kaj farinte negravajn Sangojn en sia projekto , li 
sukcesis konvinki la m inistron de  enlandaj aferoj, ke la 
projekto plene taŭgos  por m odela m oderna ĉefurbo. Oni 
du n g is  S-ron Griffin dum  tri jaroj por kontroli la antaŭ- 
laborojn kaj por doni informon al la registaro dum  la fruaj 
jaroj de  Ia konstruo . S-ro Griffin reiris al U sono  por arangi 
siajn  proprajn profesiajn aferojn kaj revenos en Aŭstralion 
kom ence de  la nuna jaro.

O ni devas memori, ke Ja tasko de la arkitekto ne 
estis  prepari la detalo jn  de la diversaj registaraj k o n s tru a jo j ; 
lia devo  estis arangi la situacion de la publikaj dom oj, 
g rup ig i ilin laŭ ilia graveco, zorgi pri la vojoj, la fervojoj, 
la parkoj, fari plenan uzon de  Ciuj naturaj bonajoj, sed, 
super Ĉio, certigi, ke la urbo, kiun li konstruos, havos eblecon 
kreski plene kaj nature, ĉiam konform e al la originalaj ideoj. 
En la Griffin'a projekto  Ja rivero M olong lo  ludas gravan 
rolon, la urbo d ispartigas laŭ tri lagoj, parkoj kaj b u l
vardoj. ( ju s te  kontraŭ la centra lago, su r  la deklivo de  ia 
suda  bo rdo , estas la oficiala kvartalo. M eze staras la Kapi
to lo , kaj la ceteraj oficialaj konstruajoj e tend igas  ĝ is  la 
lago , la vojoj etendigantaj en okangula  form o ĉirkaŭe. Bela 
loĝeja an taŭurbo  kuŝas ĉe unu flanko, kaj sur la kontraua 
deklivo estas disigitaj en linioj laŭ la konturo  de la tero, 
la urba centro, la universitato  kaj ia industria centro, ĉiuj 
laŭ la sam a ideo  de  radiantaj stratoj, kun ligantaj trans- 
pasaj vojoj, ĉ i o  estas tiel arangita, ke la u rbego  povus 
e tendig i kaj ankoraŭ akordi kun la sam a form o. La fer

vojo  eniras m alantaue, tra la industriaj, negocaj kaj v en d 
ejaj kvartaloj en konvenan  centran lokon sur la laga bordo. 
El la K apito lo  eliras la grandaj vojoj, kiuj estos  la rektaj 
arterioj de  in terkom unikado inter la diversaj kvartaloj de  Ia 
urbo, kaj plej large konservas la supre  diritan ideon de 
radiantaj stratoj, kiuj trovigas en la sendependaj kvartaloj 
de la urbo.

R igardate de  g randam asego  de  parlam entanoj kaj em i
nentuloj, la inaugura cerem onio de  la unua s tono  estis  tre 
brila spektaklo . La 12 marto 1913, sur deklivo de  la m o n t
eto  K apito lo , kontraŭ la parlamentaj dom oj lia m o lto  Lord 
D enm an, G uberniestro , metis la fundam entajn  ŝtonojn . Tiam 
lia edzino, Lady D enm an, anoncis, ke la nom o de  la es t
onta  urbo estas Canberra, kaj oni rajtas tiel nom i ĝ in  de 
nun. La komenca ko lono  estas alta 7 .6 2  metrojn. I-a bazo 
konsistas el ses granitaj pecegoj, kiuj estas figurado de Ia 
ses ŝtatoj de  la federacio. Ciu pecego  estis elterigita el la 
Stato, kiun ĝi reprezentas kaj Ciu estos  taŭge  surskribita. 
Sur la bazo estos ko lono subtenanta  kornicon, kiu figuras 
Ia Federacion. Super Ci tio estos  granita  obelisko, kiu p re 
zentos la Britan Imperion kaj kies kvar flankoj e s to s  m e t
itaj ai la Cefaj punktoj de la kom paso. O ni elektis graniton 
anstataŭ m arm oro  pro  gia pli longa dauro.

Kion oni jam faris? Oni konstruis loĝdom on  por Ja 
okupado  de la adm inistranto  de  la teritorio, s idejon  por la 
oficiala s tabo , kaj loĝejojn por la Regaj militlernanto], krom 
lernejo por la infanoj de la hom oj nun tem pe  okupataj pri 
la diversaj laboroj ĉe Canberra. I-a term ezurado por la fer
vojo  inter Q ueanbeyan kaj Canberra estas preskaŭ kompleta. 
Du el la sep mejloj de la g randa  akvotubo , kiu kondukos 
akvon por uzado en Canberra el Ia rivero C otter, jam  kom 
pletigis* kaj oni esperas, ke la laboro  finigos frue en 1914. 
La brikejo, kiu estis fondita g u s te  ekstere de la urblimo, 
kiam ĝi funkcios g is  sia plena povo , povus fari dekkvin 
milojn da brikoj Ciujare. Jam  estis faritaj 8 5 0 .0 0 0  b riko j;  
la plimulto da ili es tos  uzita po r  konstrui la kloakan s is te 
m on. D uono  da m iliono estas rezervata po r la konstruo  de 
600-kilow ata elektra p o v o d o m o  ĉe la flanko de la M olonglo . 
K ontentiga p rogreso  jam estis  farita pri ia fundam entoj. Tiu 
liveros povon  por la ak v o k v an ta  aparato , por lum o kaj 
po r  funkciigi la maŝinarojn en la brikejo kaj la cementejo. 
Oni provizis 2 0 0 .0 0 0  Sm. por tiu elektra aparato . La akvo
sistem o kostos 2 .1 0 0 .0 0 0  Sm. La efektiva kom enco de  Ja 
urbo  okazos nur post kiam la provizora akva s is tem o kaj 
kloakaj arangoj estos  pretaj por la m ultenom braj labor
istoj, kiuj estos okupataj Ce Canberra. P ost ne longe  la 
registaro p e to s  projektojn por la Parlam entaj dom oj, la 
Registaraj oficejoj, ktp. Tre altvaloraj premioj estos  donataj 
kaj la tem plim o perm esos, ke arkitektoj disigitaj tra la 
tuta m ondo  povu  partopreni en la konkurso.

Ĉi sube estas listo de la salajroj pagitaj nun tem pe  en 
C anberra : laboristo  (ne  spertulo  pri ia m etio) 4 . 2 5  gis 
4 .5 0  Sm ., ĉarpentisto  6 . 5 0  g is  7 Sni., m asonisto  7 .5 0  Sm., 
p lum bisto  6 .5 0  Sm ., dom pentris to  6  ĝ is  6 . 5 0  Sm ., s tu k 
isto 7 Sm. Ĉ io  ĉi estas por unutaga laboro dum  ok horoj. 
H o m o  ne akom panita  de sia edzino  povas sin nutri je 
kosto  de  nur 7 .5 0  Sm. po unu sem ajno.

Ĝis ia 15 julio 1912  Ia m o n o  elspezita ĉe Canberra 
estis 8 4 5 .0 0 0  Sm. Ĝis la 25  novem bro  1912  1 .9 7 6 ,9 6 0  
Sm. Ĝis la 30  novem bro  1913 2 .2 5 7 ,3 9 0  Sm. La m ono 
apartigita po r elspezoj dum  1914 estas 2 .8 5 0 .0 0 0  Sm.

Ch. W. Halton!, Malveni (Aŭstralio).
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El la lastaj notoj de moderna heroo
.lus pasis du jaroj de  la tago , en kiu la tuta inteligenta 

m o n d o  estis surprizita per raporto, ke la populara  angla 
kapitano Robert Falcon Scott, kiu la I jun io  1 910  forve
turis sur la vaporSipo «Terra N ova" por atingi la sudan 
po luson , pereis per terura m o r to ’.

Oni pri lia sorto  de  longe  sciis n en io n ; ĉar de februaro 
1911 alvenis en Anglujo neniu raporto , kiu a lportus iun 
radion de  lum o en la silento.

La ekspedicio  de Scott estis tute m oderne a ra n g i ta ; 
mankis nek nutrajoj, nek kuraĝaj hom oj, nek sufiĉe da 
arangoj kontraŭ la frosto. La kondukanto  m em , sperta polusa 
esploristo, kaj lia preskaŭ nedetruebla energio , garantiis 
du ono n  de la sukceso.

La sukceso estis fine m em kom preneble  t u t a : la suda 
po luso  estis a ting ita !  sed ĉiuj kvin plej kuraĝaj hom oj, 
kiu] en plej teruraj kondiĉoj deflankigis de  la ĉefa ekspe
dicio, trovis heroan  m orton.

( ju s te  en la tagoj, kiam bohem a librovendejo  de  O tto  
kom encas eldonadi grandan  duvo lum an  priskribon de  la 
vo jaĝo  pri la lasta ekspedicio  de ang la  kapitano Scott, 
eliris en L o n d o n o  simila verko : * Lasta ekspedicio  de  kapi
tano  Scott**, kie estas kolektita kaj prilaborita la riĉa tag 
libra materialo de la malfelica heroo. Egale kiel la angla 
orig inalo  estos m em kom preneble  nia bohem a e ldono, La 
unua vo lum o enhavos noto jn  de  Scott, la dua estos  libera 
rakontado de amikoj de Scott, eĉ de  liaj kunvojaĝantoj, 
kiuj el diversaj Ĉirkaŭajoj de suda po luso  reiris, kiam jam 
estis certe evidenta, ke la tuta ekspedicio ne povas atingi 
la poluson.

En tiuj taglibraj noto j de R. F. Scott, kiel ilin publik
igas la angla originalo, estas priskribita unu el la plej kor- 
tu&antaj tragedioj de  m oderna heroo. Kun plej belaj esperoj, 
en plena sano kaj animaj gojoj ĉiuj forlasis la I julio 
1910  la Londonan havenon, sed jam en decem bro kom encis 
persekuti ilin malfeliĉo post malfeliĉo. La mara m alsano 
limigis la laboron de iuj m em broj de la ekspedicio , el 
kiuj Ĉiu havis sian laboron. Difekto de la Sipo, en kiu 
minace enigis akvo, estis  la unua terura m o m en to  de  la 
vojaĝo. Neantaŭvideblaj perdoj de  hundoj, iloj kaj m anĝaĵo j, 
kiuj okazis dum  teruraj ventegoj, efikis ankaŭ tre  malfavore, 
ĝ is  fine alproksimigis la teruraj glaciaj am aso j kaj m ontoj, 
tra kiuj ili ne povis p lu  veturi per la malliberigita Ŝipo. 
Kaj tie ĉi kom encigas tiu historia kom enco de la katastrofo 
de  kvin anglaj herooj kun R. F. S co tt  en frunto , lli resendis 
la Sipon kaj iris m em  al la suda  p o lu so , tirin te  p o s t  si 
pezajn glitveturilojn kun  m anĝaĵo j kaj objektoj.

Terurega v o ja ĝ o ! La ekspedicio  Ĉiutage iras dekdu 
horojn, heroe an taŭen , sen tim e  kontraŭstaras al batal
adoj kontraŭ teruraj neĝu ragano j, kontraŭ  la akrega ven tego  
polusa, kiu kiel raziloj en igas  en la tutan korpon. Scott 
kaj liaj kunuloj p rom esis  reveni nur kiam ĉe la po luso  I 
staros ia angla  flago , tiel, kiel feliĉa Peary starigis sian 
usonan s tandardon  en la po luso  norda!

Pine ili a tingas  tiun ĉi historian m om en ton  en plej 
granda ekscito ; ili a tingas la po luson  la 16 januaro  1912
— sed  kia ba to  a tendas ilin ĉi t ie l  La sudan poluson 
a ting is  antaŭ  ili pli feliĉa A m u n d se n ! El no to j de Scott, 
plenaj de  m alespero, ni ekscias, ke en tiu ĉi nokto  de  
16 /17  januaro , pro ĉagreno, neniu el ili don u is .  Kaj poste

1 Tiu cl artikolo estis verkita de fama bohema verkisto, poeto 
kaj tradukisto, precipe el franca lingvo. Profesoro Frant. Sekanina, 
kaj aperis en la plej disvastigita tiutaga jurnalo .Narodni Politika*. 
Hofesoro Sekanina estas tre favora al nia movado. (R irti. de r  trad.)

li sk r ib a s :  « P o lu so !  Sed  en kiuj c irk o n s tan co j! E »  tu te  
aliaj ol n i im ag is!  N i havis te ru regan  t a g o n . . .  K un  tem 
peraturo  de  — 42°, kun kunulo j, dev ig ita j ram pi aa taŭ ea ,  
kun frostigitaj p iedoj kaj m a n o j . . .  Salu tu  D io  I Terura, 
kaj terurega loko por ni, kiun ni fine a ting is  sen  ia merito, 
ke ni estas Ĉi tie la u n u a j!  Cetere eĉ t io  estas io, atingi 
tiun Ĉi lokon. N un restas p o r  ni nu r senespera  batalo  por 
reveni. Mi estas tuta ekscitita p e r  la a tendado , Ĉu ni re
venos “ .

T io  estas nur an tauparo lo  al tu ta  kom enciĝanta  tragedio. 
Scott ne m alesperas ;  li go jas  nur pri la rezulta to  de  riĉaj 
spertoj, kiujn a ting is  lia ek sped ic io ;  fine, li tam en a ting is  
la po luson  certe el aliaj flankoj ol A m undsen . Kaj li skribas, 
no tas!  Lia no tlib ro  el tiuj m om ento j estas p lena d e  plej 
fervoraj no to j. Sed p o s te  alvenas la terura kom enco de  la 
fino. La revenan m arson  de  la kvin  heroo j malfaciligis neĝ- 
v e n te g o j ; ili erarvagas, batalas kontraŭ  la plej m albona m al
amiko. La esploristoj estas senfortigitaj, sed  kiam ĉiuj falas 
en dorm on , S co tt  prenas p lum on  kaj skribas, po r  ke li k o n 
servu al la m ondo  precizan priskribon de  siaj eltrovajoj 
kaj ĉiuj okazintajoj. "

Baldaŭ Ĉiuj kom encis antaŭsenti sian finon. U nu el la 
plej kuraĝaj kunuloj m o r t a s . . . ,  p o s t  u nu  sem ajno  dua. 
La furiozeco de  la ven tego  fo r tig as ;  ĝ i a tingas  plej altan 
g radon  d e  frenezeco ; frosto  estas —-4 3 ° .  Kaj S co tt  vidas, 
ke jam  tria lia kunulo  ekraŭkis en  sia  fela sako  las tfo je ; 
en la tendo  li s idas jam  kun s ia  lasta kunulo , am baŭ d u o n 
mortaj. V entego furiozas necesas, m ankas fajro, manga)© 
perdita en la neĝo  eĉ kun neĝveturilo . M ortas eĉ la plej 
kara am iko de  Scott * B irdo* , p rovizejestro  de  Ŝipo, leu ten 
an to  B ow ers —  kaj Scott p renas  lastfoje la tag lib ron , po r 
ke per leteroj, kiujn eble o n i trovos, ĉiuj amikoj sciu, kiel 
heroe, sen tim e kaj s in d o n em e  m ortis  iliaj plej karaj. Ai 
vidvino d e  sia am iko W ilson li sk r ibas :

„S e  vi ricevos tiun  Ĉi le teron iam, e s to s  viva nek mi 
nek Bill. Jam  hod iaŭ  ni estas proksim aj al fino, tre p ro k 
sim aj, kaj tiel mi vo lon te  raportus al vi pri tio , kiel be lege  li 
m ortis , ga ja  ĝ is  sia fina m om en to , kaj preta  oferi sin por 
aliaj. El Ha b u ŝo  eliris nenia vorto  de  maldolĉeco kontraŭ 
mi, kiu lin a lkondukis  ĉi tien. Li ne  s u fe ra s . . .  Liaj bluaj 
okuloj aspek tas  be lege , per espero , kaj lia an im o  go jigas  
sin per kredo, ke  es to s  peceto  de  E terneco. Mi ne  povas 
vin pli b o n e  ĝo jig i, ol dirante al vi, ke li m ortis  tiel, kiel 
li ĉiam v iv i s : kiel brava, fidela viro, plej b o n a  el la k un 
uloj, plej fidinda el amikoj. Tuta mia koro d isflu iĝas per 
kom pato  al v i . . .  *

AI Sinjorino Bowers, pa trino  de  brava provizejestro  „ Birdo* 
Bowers, li skrib is:

„Ni eatas proksimaj al fino d e  nia vojago, kaj mi finas 
ĝ in  kune kun du  bravaj „gen tlem anoj* , el kiuj un u  estas 
via filo. Li farigis mia plej proksim a kaj plej b o n a  am ik o ; 
ĉe li mi devis Ĉiam admiri lian m irindan rektan  karakteron, 
lertan kuraĝon  kaj energ ion . Ju  pii pezaj estis  la malfacil
ajo), des  pli kurage  brilis lia a n im o ; la vojoj de  D io  estas 
netroveblaj, sed  certe estis, Ĉi tie  iu pli alta m otivo , kial 
tiu juna, brava, m ultprom esanta  vivo estis  forprenita de 
I’ m o n d o . . .  En la lastaj m om ento j de  vivo li parolis al rai 
pri vi, pri fratinoj. Mi ekkonis, kia feliĉa v ivo  estia  lia. 
Kiel tio  estis  belega, kurioza, pensi en tiu ho ro  nur pri 
beleco. Li restis m alprofitem a g is  la lasta elspiro kaj el
diris plenan esperon , ke  Dio vin p ro  li iel rekom pencos.*

Kaj fine al sia plej p roksim a am iko , verk isto  kaj poe to  
Barie, bopatro  de  sia infano kaj s indonem a am iko al fam ilio, 
li skribas per kortuŝanta  m an ie ro :

»En espero , ke tiu letero estos  iam trovita kaj al vi 
transdonita , mi sendas  al vi mian lastan ad iaŭ o n !  praktike
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p en a n te : jai petegas vin kaj transdon» a) vi mian edsin- 
vidvm on, kaj infan infanon, kies bopatro vi estas. Helpu 
al ili, se ili b ezo n o s  vian helpon. Ni jus  p ruvas  Ĉi tie, 
ke Angloj m ortas p e r  brava kuraco , finbatalas p o r  la vivo 
ĝ is  la lasta m om ento . E stos  Iam konate, ke ni n ian  taskon 
trafi la sed an  po luson  a ting is , kaj ke ni en treprenis  ĉion 
eblan, kio estis en hom a povo , ĝ is  la lasta ebleco  kaj s in 
oferem o, po r savi niajn malsanajn am ikojn. Mi esperas, ke 
tio  e s to s  iam por Angloj m odelo , kaj ke  la lando  subtenos 
ĉiujn, kiujn ni postlasis hejme en  Cagreno.

Vivu felice. La fino ne tim igas m i n . . .  Mi ne pruvis, 
ke mi estas granda esploristo , sed ni faris plej grandan 
m arson, kiu estis  iam farita, kaj ni alvenas ai nia granda 
celo m ulte proksim e. Vivu felice, kara amiko. Ni estas en 
senespera s i tu a d o  . .  . p iedoj jam  frostigas

Pli m alfrue : „Ni estas proksimaj al fino. Sed mi ne 
perdis kuraĝon, kaj ni ne volas perdi ĝ in . i a m  kvar plenajn 
tagojn  ni trovigas en te ru rega  n e ĝ v e n te g o ;  m ankas al ni 
nutrajo  eĉ fajro, ĉ a r  Ĉio a ting is  plej g randan  teruron, ni 
volis m em m ortig i nin, sed tam en ni decidis m orti per n a 
tura m orto . M ortante, mi petas vin, karega am iko, estu 
bona al m ia edz ino  kaj infano . . .  En la tuta vivo mi ren
kontis neniam tian hom on , kiun mi pli m ulte admiris, kaj 
kiu estis  al mi pii kara ol vi. Sed  kia m algojo , ke tui 
neniam  p ov os  al vi montri, per kio estis  al mi via am ik
eco . . .  se  vi al mi tiel m ulte donis, kaj mi al vi n e 
nion

Per tiu Ĉi letero finiĝis la v iv tragedio  de malfelica heroo 
Scott. Li skribis ĝ in  la 29  m arto  1911 , kaj nur la 12 n o 
vem bro 1911 la mortajn kunulojn trovis la ekspedicio  de 
D oktoro  Atkinson, kiu al ili devis alporti eblan savon . . .  
Scott, rigidiginta per frosto, havis la dekstran m anon  sub 
la kapo, kie kuŝis lia taglibro . .  .

P-ro Fram. Sckanuui.
Trad. Frant. X. Kulera (Del. Knezeves)

Biologia interligo inter organismoj kaj 
neorganismaj

En antaua tem p o  kiel o rgan ism ojn  on i rigardis  nur la j 
b es to jn ;  nur ilin oni opiniis vivaj, animhavanta*. Kun ia 
tem po  al organism oj estis  kunigitaj ankaŭ la vegetajoj, ĉar 
ankaŭ  Ce ili oni trovis la sam ajn bio logiajn  fenom enojn , 
kiuj estas observataj ĉe la bestoj, nom e m ultiĝo , kreskado, 
asim ilado, k. c. Tiamaniere, en la fakon de  b io log io  eniĝis  
la bestaro  kaj la vegetajaro. Lastatem pe pli kaj pii a rd ig a s  
la voĉoj po r  tio, ke en ia fakon b io logian  oni en igu  ankan 
la m in e r a la jn .  T iam aniere kelkaj el progresem aj scienculoj, 
kies Cefo estas profesoro  d e  politeknika institu to  en Karls
ruhe, O tto  Lem an, penas detrui la ..fiinan m u ro n - , kiu kvazaŭ 
d isigas ia m ondon  anim an de  la senanim a.

Ĝis nun oni sukcesis pruvi ĉe la kristaloj la jenajn b io 
logiajn  fen o m en o jn :  l e m ultiĝo  (per ia m em naskiĝo  sekve 
de  kontak to  d e  ia fluidajo kun alia preta kristalo, per la 
m em div idado  kaj per la b u rg o n o j) ;  la du  lastaj fenom enoj 
estis  eltrovitaj an taŭne longe  de  O tto  L e m a n ; 2e kreskado 
kaj s in n u trad o ;  ĉe tio  L em an sukcesis p ruv i, ke en kelkaj 
okazoj kristalo p renas  la nutrajon ankaŭ in te rn en ; 3e re
generado  aŭ san igado  de vundoj ĉe la k r is ta lo j; 4* m ovado 
de  Ia kristaloj.

Tiel sam e ankaŭ mi pere  ia aparta m e tod o  prosperis 
rimarki ĉe la kristaloj vicon d e  novaj b iologiaj fenom enoj. 
Mia m etodo  konsistas  el j e n o : en larĝan vitran g la so n  on i

enverŝas varm an s o l v a j n  de  kalcik lorido; poste , pere de 
speciala vitra tube to , on i preparas m algrandajn globetojn  
el para-n itro luoio  (substanco  apartenanta al arom aj kunigajoj 
kaj fari d iganta  ĉe 54°), kiujn o n i lok igas en tiun ĉi s o l v a j n .  
H avante  la sam an specifan pezon  kun solvajo de  kalci
klorido, tiuj ĉi g lobeto j nagas  en ĝi kaj kune kun ĝi mal
varm igas. La tem pera tu ron  de  la solvajo, do  tiun  de  la 
g lobeto j, on i m ezuras per ordinara term om etro .

Tiuj Ci g lobeto j, m alvarm igante laugrade, tam en ne m al
m oligas Ce 54°, sed  elm ontras fenom enon  de trom alvarm igo. 
Tiel, dek egalaj naĝantaj g lobeto j havis m a lm o l ig o s  la 
I* ĉe 44°, la 2» ĉe 42"  k. c. kaj la IO" (la lasta) Ce 34°, 
kondice ni opiniis, ke ĉe la tem peratu ro  pii alta ol 54* 
la g lob e to j ne  vivas, Ĉar ili ankoraŭ ne riskas malmoligi 
(m orti), kaj la funkciado de  ilia vivo (kiel tiu de  la fluidaj) 
kom encigas de  54°. El tio sekvas, ke la 1“ g lobe to  atingis, 
tiel dirante, 10-gradan agon  (54  -  44 - - IO*'), kaj la lasta 
(IO») 20-gradan  agon.

Tiamaniere, mi eltrovis novan biologian a n a lo g io n : indi
vidua eco Ce la kristaloj de la sam a speco.

Estis ankaŭ pruvita la hered iĝem o de la akiritaj ecoj. 
Efektive, se dum  ĉiu aparta eksperim ento  kim IO g lobeto j 
oni forprenos la plej longevivantajn  g lobeto jn  (L e. la dekajn) 
kaj kolektos ekzem ple dekon da tiuj g lobe to j,  tiu Ĉi apart
igita substanco, estan te  aliform igita ree en fluidajn g lobeto jn , 
m ontros por la unua g lo be to  v ivem econ de  20°, kaj po r la 
lasta 30". Alivorte, tiuj ĉi eksperim ento j ev iden tigas  heredan 
transdonon  de la difinitaj ecoj, en m ontrita  okazo  —  de 
Ia kapableco ne malmoligi longedaŭre . D aŭrigante  similajn 
eksperim ento jn , oni povas ricevi, tiel dirante, trian generacion 
de la g lobeto j, kiuj estos  ankoraŭ pli daŭrevivantaj.

P lua b io logia  ana log io  rilatis fenom enon  de  tiel nom ata 
op tim um o, t. e. tiu r itm o  de  vivo, ĉe kiu la organism oj 
d isvolvigas plej favorm aniere por si m em . P o r  tiu celo la 
g lobeto j estis  malvarmigataj kun malsama rapideco, ĉ e  la 
tre m algrandaj kaj tre grandaj rapidecoj la g lobe to j ne estis 
daŭrevivantaj, sed ĉe la m eza rapideco de la m alvarm igo 
ili vivis ĝ is  ^profunda m aljuneco".

Batalo por ekzistado estis pruvita per so lvo  de  arte
faritaj kristalformoj de aluno en akvo. M ontrigis, ke ĉiuj 
formoj (g lobo , kubo, prism o, k. c.) so lv ig is  pli rapide ol 
la form o, kiu konvenas nature al aluno. El tio  oni povas 
konkludi, ke tiu Ĉi normala formo ellaborigis dum  vico da 
miljaroj, kaj eble m ilionoj da jaroj. Kristaloj ja havas pli 
antikvan orig inon  ol Ja organism oj. Ĉiuj aliaj form oj de 
la nom ita  kristalo pereis do en la batalo por ekzistado , kaj 
eble la pratem paj form oj de kelkaj kristaloj estos  Iam el
trovitaj de la pa leonto logoj.

Se ĝi estas vera, ĉe la nun tem paj kristaloj estas do  ebla 
e ltrovo de  la b iogeneza lego  de  HSckel, t. e. m allongedaŭra 
kaj rapida ripeto  de  la plej Cefaj formoj de  d isvolvo  ĉe nia 
kristalo, kiuj antaŭiris gian nun tem pan  form on.

ĉ iu j  m ontrita j tie ĉi biologiaj analogioj igas min opinii, 
ke on i ne povas determ ini precizan limon inter la o rgan ism oj 
kaj neorganism oj, kaj ke ĉio en la naturo  estas v ivan ta ; 
d ifeienco inter unuj kaj aliaj konsistas  nur en  la in tenseco 
de  e lm ontro  de la vivfunkcioj. Se tio ĉi estas vera , d o  en 
la naturo  forestas la senanim aj objektoj.

Proi. P. Baĥmetjev.
Trad. Engeno Tiĥonov (Del. Astralan).
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*  NOTOJ « cie oni pli kaj pli forlasos tiun sistemon de montaj v a g o n a ro j ,  utilig
ante nur ^ tobuso jn  aŭ dentradvagonojn. — L Poncet (Del. Lyon).

U  akvumo de Malsata Stepo. - -  La 18 oktobro 1913 
aperas komenco de nova epoko en la tuta sorto de Malsata Stepo. 
En Ia nomita tago estis malfermita Ja jus elfosita grandega akvumanta 
kanalo, (“iis nun Malsata Stepo havanta pli ol 777.000 hektarojn, 
prezentis plene senakvan inaron. Malsata Stepo trovigas sur mal
dekstra hordo de la rivero Syr-Daria (Turkestano) inter 40—41 o de 
norda latitudo. Klimato kontinenta, somere temperaturo de 40 
preskaŭ t iutage, en omhro, kaj te  la suna flanko 60 -62° C. Vintre, 
plejparte super nulo; malofte la malvarmo atingos — 25".

l-a nun elfosita kanalo celas akvumi ia teritorion en la nord
orienta parto de Malsata Stepo, t. e. pli ol 80.000 hektarojn, el kiuj
19.000 plene estos akvumataj. Kaj jen tian vastan eb en a jn ,  similan 
al maro, sur kiun en dauro cle I’somero ne falis eĉ unu guto de 
pluvo, homo komencas tii Si, veki, kaj flank’al akvumo kaj riĉeco 
di* la varmo kaj sunradioj, la kamparano ricevos rican rikolton. Oni 
ricevas de unu hektaro de I'akvumata tero pli ol 3000 kilogramojn 
da kotono (vato).

Por efektivigi la reton de la kanaloj kaj kavoj, estis bezone 
eligi 11.500.000 m’ da tero. l.a longo de Ia cefa kanalo, nomita 
Romanovskij, egalas 39 km.. Ia longo de la kanaloj de la unua 
vico 188 km., de la dua 1492, cle Ja tria 5330 km.

Oni komencis Ia laboron en 1900, sed ftis 1911 nur elfosis pli 
malmulte ol duonon da tuta elfosado. Post 1911, kiam Ia administrado 
estis transdonita al ingeniero P. Tolmaĉev, kaj en 1912 la gvidado 
de la entrepreno al ingeniero S. Ĉaiv, la laboro iris tre rapide 
Grave estas rimarki, ke ĉiuj konstruadaj materialoj estis elveturigitaj 
el Europa Ruslando, eĉ la granitaj Stonoj. La tuta laboro estos 
plenumita en autuno 1914 kaj kostos 7.200.000 Sm.

En la nova akvumata teritorio estas konstruota, apud stacio de 
Meze-Azia fervojo Sur-Daria, komercindustria urho, sub nomo Syr- 
Darjtnsk’. Por la nova urbo estas limigata teritorio kun 5000 urb
l im o j,  Ciu po 2731.0 m*. — I). Vorobjev.

. . Montaraj fervojoj aŭ autom obiloj. — Ĉu Svislando, kiu 
faris tiel gravajn oferojn por ebligi, per siaj alpaj fervojoj, al la 
internacia turistaro Ia alpajn altajojn, estus vidonta neniigitaj tiom 
multajn klopodojn?

Jen estas demando, kiun ekzamenis Ia Berna gazeto „Der Bund*, 
kaj ĝi almena»! Sajne respondis tiun demandon tute ne favore pri 
la svisaj entreprenoj. Oni nun konstatas, ke pli kaj pli multaj tur
istoj sin direktas al Ia francaj, bavaraj aŭ tirolaj Alpoj al Ia Nigra 
Arbaro, al Pireneoj kaj al Karpatoj. Tiu konkurenco kontraŭ 
la svisa hotela industrio estus faciligita per uzo de rimedo de 
veturado ĝis nun tute flanklasita de Svislando: la publikaj auto
mobiloj, la t. n. aŭtobusoj. Dum en Svislando oni diskutas, ĉu oni 
konstruos tiun aŭ allan fervojon kun larga kaj niallarĝa vojo, aliaj 
landoj, precipe Franclando, ĉiam pli profundon enpenetrigas en la 
alpajn valojn siajn aŭtobusojn, kiuj estas por Ia montaj kaj por la 
turismaj regionoj Ia plej malmultkostaj el ĉiuj veturiloj, ĉar ili 
bezonas nur malmultan kapitalon kaj transportas la vojaĝantojn kun 
rapido kaj s e n d a n k e c o  egalaj al tiuj de Palpaj fervojoj. En tri 
jaroj, Itallando ne kreis malpli ol 3000 kilometrojn da aŭtomobillinioj 
en la montaroj, kio proksimume egalvaloras Ia tuton de P svisa fer
vojaro. En Franclando la alpaj automobiloj solaj estas preskaŭ tiel 
gravaj. La montfervojoj estas tre multkostaj, kaj en Franclando kun 
elspezo da 100,000 frankoj por dekduo da aŭtobusoj oni praktike 
atingas preskaŭ la saman rezultaton.

La plej potenca inter la francaj fervojaj kompanioj, la P.-L.-M. 
(Paris-Lyon-Mediteraneo). kiu en tri lastaj jaroj kreis pli ol 1800 kilo
metrojn da automobilaj linioj nur en la Alpoj de Savoie kaj Dauphine, 
pruvas, ke aŭtobusoj povas esti pli oportunaj ol fervojoj. Se Ia 
P.-L.-M., kiu sur siaj ebenaj linioj transportas komercejojn je 
prezoj, kiuj estas duono de tiuj de la C. F. F. (Svisaj federalaj fervojoj), 
nepre preferas la automobilojn por veturigi vojaĝantojn en la Alpoj, 
certe ĝi faras tion, ĉar la profitoj estas pli gravaj. Sajnas, ke nun

Statistiko pri la francaj universitatoj. -  En 1913 la 
14 francajn universitatojn vizitis 41.109 gestudentoj, tiel klasigeblaj

Studentoj Studentinoj
J u r o ..................................... 16 .644  119
Medicino. . . . . . .  8.687 1.057
S c ien co j .......................... ..... 6.056 583
Beletristiko..........................  4.157 2.241
Farmacio . ...........................  1.509 56

Do, entute, estis 37.053 studentoj kaj 4056 studentinoj. Inter 
ili, fremdaj estis 3819 studentoj kaj 1741 studentinoj, do entute la 
proporcio de P fremdaj gestudentoj estis 13,5%.

Aliparte 2.068 .studentinoj apartenas ai la universitato de Paris, 
kaj inter lli nur 978 estas francaj kaj 1090 estas fremdaj. — L.P. (L.).

• U  konsumado de P tabako. — La tabako preskaŭ de 
tiu tempo, kiam en malnova mondo oni komencis uzi ĝin en 
diversaj formoj, renkontis krom pasiaj amikoj ankaŭ fervorajn 
kontraulojn. Tamen la lastaj ĉiam estis pli malmultaj ol la unuaj. 
Nenion helpis malpermesoj de papoj, regoj kaj sultanoj; ia konsum
ado pligrandigis en la tuta mondo kaj enpenetris tien. kien eĉ 
signoj de la cŭropa civilizacio ne povis alproksimigi. En la tra
pasinta jarcento oni komencis fervoran batalon bazitan sur sciencaj 
argumentoj kontraŭ uzado de P tabako. Sed kiel malgranda estas 
la sukceso! Jen ekzemple en Francujo en 1830 la konsumo de 
P tabako por ciu loĝanto atingis 352 gramojn, kies valoro estis 
2,12 fr. En 1912 la konsumo egaliĝis tie al 1091 gramoj de la 
valoro 13,37 fr., t. e. la konsumado pligrandigis je 210 kaj la valoro 
de P tabako je .530%- Cetere la Francoj okupas tre malproksiman 
lokon inter eŭropaj konsumantoj de P tabako, ĉar por ĉiu loĝanto 
oni kalkulis en 1912 meznombre gramojn:

N e d e r l a n d o ................................. ...... ..............................3 4 0 0
B e lg u jo .......................................................... 2817
S v i s u j o .......................................................... 2148
D a n u j o .......................................................... 2121
G erm anujo ..................................................... 1595
S v e d u jo .......................................................... 1542
Aŭstrio-Hungario...........................................1360
A n g lu jo .......................................................... 912

La malgrandan konsumadon de P tabako en Aŭstrio-Hungario, 
Francujo kaj Anglujo kaŭzas ne abomeno de tiea logantaro al 
fumado, tabakflarado kaj tabakinaĉado, sed grandaj impostoj, kiuj 
estas surmetataj al Ia tabako en tiuj ĉi landoj kaj supermezure ĝin 
plikostigas. Kiam oni konsideros, ke preskaŭ ĉiuj ŝtatoj eltiras 
gravajn profitojn el tabakimpostoj, restas malmulte da espero, ke 
la malamikoj de Ia tabako kiam ajn venku. En la senespera batalo 
ili guas la saman sorton, kiel la malamikoj de P alkoholo. — Trad. 
el .Gios Narodu*: E. Jzdebski (Del. Nowy Sacz).

Al niaj Abonantoj

La pli granda parto de niaj abonoj finigas en tiu monato. 
Ni do petas, ke ĉiuj abonantoj, kiuj estas informitaj pri la 
finigo de sia abono, bonvolu kiel eble plej baldaj sendi sian 
reabonon por eviti al si interrompon en la ekspedado kaj 
ai ni senutilajn klopodojn.

La jara abono kostas 5 frankojn (2 Sm.).
La jara abono al ia luksa eldono, presata sur pli bona 

papero kaj broŝurita, kostas 6,25 frankojn (2,50 Sin.). Tiu luksa 
eldono estas aparte rekomendinda al personoj dezirantaj kon
servi la gazeton por la bindado.
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F E L I E T O N O

POST LA BALO
P o s t m o r t a  r a k o n t o  d e  L. N. Tolstoj, t r a d .  A. Koĥ (Varsovio)

li
— Jes, nu, jen rni dancis pii ofte kun ŝi, kaj mi ne vidis, kiei 

pasis Ia tempo. La muzikistoj jam kun ia malespero pro lacigo - 
vi scias, kiel okasas en fino de balo — rekomencadis ĉiam la saman 
melodion de Ia mazurko; el gastoĉambroj jam levigis de ĉe la kart
ludaj tabloj paĉjoj kaj panjoj, atendante la vespermangon, lakeoj 
pli ofte ekkuradis, preterportante ion. Estis post Ia dua horo. Oni 
devis utiligi la lastajn minutojn. Mi ankoraŭ unufoje elektis ŝin, kaj 
ni centan fojon trapasis la salonon laulonge.

Do, post la vespermanĝo, la kvadrilo estas mia, diris ini al 
ŝi, akompanante ŝin al la Ioko,

— Kompreneble, se oni min ne forveturigos, - -  respondis Ŝi 
ridetante.

— Mi tion ne lasos, — diris mi.
—• Donu do ia ventumilon -  ŝi petis.
— Estas domage ĝin fordoni — diris mi, donante al ŝi blankan 

malkaran ventumilon.
— Do, jen havu, por ke vi ne bedaŭru — elparolis ŝi, deliris 

plumeton de la ventumilo kaj donis al mi.
Mi prenis Ia plumeton kaj nur rigarde mi povis esprimi tutan 

mian entuziasmon kaj dankon. Mi estis ne nur gaja kaj kontenta
— mi estis feliĉa, feliĉega, mi estis bona, mi estis ne mi, sed ia 
nesurtera estajo, ne scianta malbonon, kaj kapabla fari nur bonon. 
Mi kaŝis la plumeton en Ia ganton kaj staris, ne povante foriri de ŝi.

— Rigardu, paĉjon oni petas danci — diris ŝi al mi, montrante 
altan, belstaturan figuron de Sia patro-kolonelo, kun argentaj epoletoj, 
starantan en pordingo kun la aliaj sinjorinoj.

— Barbanjo, venu ĉi tien — ekaŭdis ni laŭtan voĉon de la 
mastrino en briliantaj kapornam a^ kaj kun Elizabetaj ŝultroj. 1

Barbanjo alpaŝis Ia pordon, kaj mi post ŝi.
— Admonu do, ma ch£re, paĉjon ekdanci kun vi.
Nu, mi petas, Petro Vladlslavoviĉ — sin turnis la mastrino al

la kolonelo.
La patro de Barbanjo estis tre bela, statura, alta kaj freŝa mal

junulo. La vizagon li havis tre rozkoloran, kun blankaj laŭmode 
de Nikolao Ia torditaj lipharoj, seme blankaj lasitaj ĝis lip- j 
haroj, vangharoj kaj kun kombitaj antaŭen tempiharoj, kaj sama 
goja rideto, kiel ĉe la filino, estis en Iiaj serenaj okuloj kaj lipoj. 
Staturumita li estis bonege, kun larga brusto, neriĉe ornamita per 
ordenoj, elstariganta Iaŭmilitiste, kun fortaj Ŝultroj, kaj longaj rektaj 
piedoj. Li estis eskortestro laŭtipa je militisto de Nikolaa disciplino.2

Kiam ni alpaŝis la pordon, la kolonelo rifuzis, dirante, ke li 
forgesis danci, sed tamen, ridetante, metinte je maldekstra flanko 
la manon, li eligis spadon el portepeo, donis ĝin ai komplezema 
junulo kaj, vestinte Saman ganton sur la dekstran manon — .oni 
devas Ĉion laŭieĝe" — ridetante diris Ii, prenis ia manon de la filino 
kaj starigis kvarontume, atendante la takton.

Atendinte komencon de la mazurka melodio, li vigle frapis per 
unu piedo, svingis la duan, kaj alta, peza figuro lia jen mallaute kaj 
glitsimile, jen bone kaj malkviete, kun frapoj de la plandoj kaj de 
la piedo je piedo, ekmovigis ĉirkaŭe en la salono. Gracia figuro 
de Barbanjo glitis apud li, nerimarkeble, gustatempe mallongigante 
au longigante paŝojn de siaj etaj, blankaj, atlasaj piedetoj. La tuta 
ĉeestantaro observis ĉiun movon de Ia paro. Mi do ne nur plezur
igis, sed kun entuziasma kortuŝo rigardis ilin. Precipe min kortuŝis 
liaj botoj, sed ne iaŭmodaj — kun akra pinto, sed antikvaj —

1 La ŝultroj similantaj tiujn de la Imperiestrino Elizabeto. - -  
rtim. de r trad.

2 Imperiestro Nikolao Ia (1796-1855). — Rini. de I'trad.

i

i kun kvarangulaj botpintoj kaj sen kalkanumoj — videble, ia botoj
1 • • • •

, estis konstruitaj1 de bataliona botisto. .P o r  salonaperigi kaj vesti
r •  • \ *

amatan filinon, li ne aĉetas komodajn botojn *, sed portas hejme- 
faritajn* — pensas mi, kaj ĉi tiuj kvarangulaj botpintoj precipe min 
kortuŝis. Estis videble, ke li iam dancis belege, sed nun li estis 
peza, kaj Ia piedoj jam ne estis sufice elastaj por ĉiuj tiuj belaj kaj 
rapidaj ,p a ŝ o j \  kiujn Ii penis fari. Sed Ii tamen lerte faris du 
rondojn. Do kiam li, rapide dispelinte la piedojn, denove kunigis 
ilin kaj, kvankam iom peze, falis je unu genuo, kaj ŝi, ridetante 
kaj ordigante la robon, kiun li ektusetis, glitsimile ^irkauiris lin, 
ciuj brue ekplandis. Kun ioma penu ieviĝinte, li delikate, Carme 
ĉirkauprenis sian filinon je oreloj kaj, kisinte In fridon, alkondukis 
ŝin al mi, opiniante, ke mi dancos kun ŝi. Mi diris, ke ne ini ja 
estas Sia kavaliro.

— Nu, tute egale, ekdancu nur vi kun ŝi - diris li, afable 
ridetante kaj metante la spadon en la portepeon.

Kiel okazas, ke post unu guto falinta el botelo gia enhavaj» 
e lv e rg a s  per grandaj fluetoj, same en mia animo la amo al Barbanjo 
liberigis Iutan, kaŝitan en mia animo, kapablon ami. Mi ĉirkaŭ- 
prenadis tiutempe ia tutan mondon pei mia amo. Mi amis Ia mastrinon 
kun kapornamaĵoj, kun ŝia Elizabeta busto, kaj ŝian edzon, kaj ia gastojn, 
kaj la lakeojn, kaj eĉ la kolerantan kontraŭ tni inĝenieron Anisimov. 
Rilate la patron Sian, kun liaj hejmefaritaj botoj kaj'afabla, similanta 
sian, rideto, mi sentis tiutempe ian entuziasman mildan senton.

La mazurko finigis; ia gemastroj petis la gastojn vesperrnanĝi, 
sed kolonelo B. rifuzis, dirinte., ke li devas morgan frue levigi, kaj 
adiauis Ia gemastrojn. Mi jam ektimis, ke oni ŝin ankaŭ forveturigos, 
sed ŝi restis kun Ia patrino.

Post la vespermang<f mi dancis kun ŝi Ia promesitan kvadrilon, 
kaj, malgraŭ tio, ke mi estis, Sajnis, senfine felica, la feliso mia ĉiam 
kreskis kaj kreskis. Ni nenion parolis pri la amo; mi demandis nek 
ŝin, nek eĉ min pri tio, ĉu ŝi min amas? Por mi sufiĉls tio, ke ml 
Sin amis. Kaj mi timis ion solan: ke io ajn rompos mian feHĉon.

Kiam mi revenis hejmen, senvestigis kaj ekpensis pri la dormo, 
mi ekvidis, ke ĝi estas tute neebla. En la mano nii havis la plum
eton de Sla ventumilo kaj tutan ŝian ganton, kiun ŝi donis al mi, 
forveturante, kiam Ŝi sidigis en la kovritan Haleton, kaj ml helpis 
ŝian patrinon kaj poste ŝin. Mi rigardis ĉi tlujn objektojn kaj, ne 
fermante Ia okulojn, mi vidis ŝin antan mi jen en tiu momento, kiam 
ŝi, elektante inter du kavaliroj, divenas mian dancludon, kaj mi 
audas ŝian carman voĉon, kiam ŝi diras: .Fiereco, jes?* -- kaj goje 
etendas al mi Ia manon, au kiam ĉe la vespermanĝo si albuŝigas 
pokalon da ĉampanvino kaj el sub la frunto rigardas min per katen
antaj siaj okuloj. Sed pleje mi vidas ŝin pare kun la patro, kiam ŝi 
glitsimile movigas apud li kaj kun fiereco kaj gojo por si kaj por 
li ekrigardas la plezuriĝintajn rigardantojn, kaj mi nevole kunigas 
lin kaj ŝin en unu milda, kortuŝa sento.

Vivis ni tiam solaj kun mortinta frato. La frato generale ne 
preferis Ja societon, kaj Ii ne vizitadis balojn, kaj nun li pretigis 
al la kandidata ekzameno kaj havis la plej regulan vivmanieron. 
Li dormis. Mi ekrigardis lian kapon enigitan en la kusenon kaj 
duon kovri tan per flanela litkovrilo, kaj igis al mi bedaŭro, bedaŭro 
pro tio, ke li ne scias, kaj ne dividas tiun felison, kiun mi sentas. 
Mia servuta lakeo Peĉjo renkontis min kun la kandelo kaj volis 
helpi min senvestigi, sed mi lasis lin for. La aspekto de lia duon
dormanta vizago kun malordigitaj haroj ekŝajnis al mi kortuŝe 
(‘arma. Penante ne brui, mi sur piedpintoj iris mian cambron kaj 
sidigis sur la liton. Ne, mi estis tro feliĉa, mi ne povis dormi. 
Krom tio estis por mi varmege en la hejtitaj ĉambroj, kaj mi, ne 
inaJvestante Ia uniformon, .senbrue eliris vestiblon, vestis Ia palton, 
malfermis eksteran pordon kaj eliris sur la straton.

(Fino en la proksima N°).
•  *  *  . • *  * • • • • r r  « -  ✓ .

1 Aŭtora esprimo. — Rim. de C trad.
1 Por eviti superfluajn elspezojn. -  Rim. de I’trad.
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Bileto de blankbarbulo

'n sia grava  Skizo de  h istorio  de  la greka l i n g v o P-ro 
Abeillei skribas jenajn frazo jn , kiujn m i rekomendas 

al la atenta ekzameno kaj meditado de niaj samideanoj, 
kiuj interesigas pri lingvaj demandoj.

n ĉiu  lingvo sentese tendencas, laŭ sia natura elvolviĝado, 
al rompado en diversajn lingvajojn kaj sentese la uzantoj 
kontraŭagas, restarigante komunajn lingvojn komprenatajn 
ete m uliaj homoj sur vasta kam po. . .  sed, inter la diferenc
igitaj lingvafoj, tiuj, kiuj ne farigas komunaj lingvoj, pli 
malpli frue devus malaperi, ĉar ili ne konformigas al tio, 
kio lingvo devas esti, t. e .: rimedo por tiu  uzan to  kom
preni ka j komprenigi sur la tufa kampo kaj en la tuta 
socia grupo, kie li agadas. Solaj poi>as vivi, je  daŭro, la 
komunaj lingvoj !*

Antaŭ ĉio estas apenaŭ necese, rimarkigi, ke en la supra 
ciiajo la esprimo ekomuna1- ne estas la malo de scienca 
a ŝ  teknika, sed de individua au de propra a l nur kelkaj.

La Cefa instruo, kiun ni Esperantistoj povas eltiri el 
la fak to  konstatita de I'eminenta historiisto de la greka 
lingvo, estas, ke kontraŭ la natura emo al disfalo en di
versajn dialektojn, multe pri efika ol iu ajn teoria kredo, 
rezonado aŭ diskuto estas la kvazaŭ instinkta agado de
la uzantoj. Ju pli ni uzos nian lingvon, ne kiel diletantojt 
kiu j g o ja s pri sia lingva virtuozeco, sed por praktika celo, 
atin gota  mar, se ni komprenas kaj igas nin facile kom 
prim itaj, des pli ni helpos al la  firm a konservado ka j al 
ta  sente sa restarigo de la lingva komuneco, de la Ungva 
unueco.

Certe la Akademio povas ankaŭ ludi tie sian utilan 
rolon per tio, ke ĝ i atentigas severe pri la dangero de tro 
rapida aŭ laŭt\acia pliatigado, ka j per tia, ke ĝ i konstatas 
la internacian komunan uzadon kaj ĝin oficialigas post 
atenta ekzameno ka j normaligado, se tio estas necesa. Sed  
aljugi al g i alian rajton , kreantan aŭ eĉ simple direktantan 
rajton , sub preteksto proponi tiumetode al ta publiko lingvon 
kiel eble plej puran, regulan ka j logikan, estus elsekigi 
la fonton mem de la vivo de nia lingvo, sen ia ajn pro
fito  por gia unueco sur la praktika kampo.

Por ke restu do komuna nia lingvo, ni ĝin simpie
vivigu plenkonfide per la uzado. N i ne tim u : la komunecon,
Ui unuecon kunportas necese kun si ka j per si mem lu vivo,
kk i n i dependas de kvankam  bonaj ka j utitaj institucioj,
sed nur de la uzanta popolo. _

Th. Cari.
* «fi • • s • . % -

1 Aperea a’une histoire de la langue grecquc par A. Meille*, 
professeur au Collage de France. Paris, Hachette, 1913. Prezo 3.50 fr.
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KRONI KO
Ni rememorigas, ke por la redakto de tiu  rubriko ni bezona* la kunlaboradon 

de eiuj legantoj, speciale de « a j  Delegitoj de UEA. NI plezure en p re* »  «u jn  
/regajn  inter moj n pri kursoj, parolado], sovaj grupoj, «tatoj, ktp, O ai bonvolu 
skribi koncize kaj tre legeble. Por esti enpresataj en la plej proksima N-ro ĉiui 
komunikadoj devas esti ricevataj de ni antaŭ la IO* ka j 25* de t iu  m onato Pri 
m alnova j fa k to j n i ne raportas. La redakcio.

A ŭ s t r i o H u n g a r t o .

Bozen: Post arango de keikaj kursoj oni fondis la 30 decembro 
societon, klu havas ĝis nun preskaŭ 50 membrojn. La IO ja n u ro  
ĝl organizis kun la helpo de S-ro Th. Fuchs, L r. kortega konsilanto 
en Wien, propagandan vesperon sub la prezido de S-ro D-ro 
Nikolussi, kiu same faris la malferman paroladon. Propagande 
paroladis S-ro W. Wittek, Del., kaj S-ro Jolianne* legis ta paroladon 
de S-ro Fuchs, ĉar tiu estis malhelpata ĉeesti. Kantado plenigis 
la reston de la vesperfesto, kiun ceestis ĉirkaŭ 150 personoj. Sekve 
de tiu festo malfermigis du kursoj. — Ĉerveny Kostelec; Kmso 
gvidata de S-ro Fr. Baliĉek malfermigis; 40 an o j. '— Otai': La
3 februaro komenciĝis kurso en la universitato, gvidata de S-ro 
D-ro med. Sabin, prez. de la .Germana akademia Esp. Societo* 
en Graz; partoprenas 15 gestudentoj. La Esperantianoj de la regiono 
Graz kunvenas ia trian merkredon de ĉiu monato en la klubejo 
de la Stiria Esperantista Societo, Winterbierhaus, Bflrgergas&e 14, 
I» etaĝo. — Losonc: Malfermigis kurso kun 14 anoj sub gvidado de 
S-ro S. Weisz, Del. — Olomouc: En decembro S-ro Neuzi! malfermis 
kurson por geinstruistoj en instituto Pottingeum, kiun vizitas 15anoj. 
En la germana reala lernejo komenciĝis la 14 januaro dua kurso 
por lernantoj de mezaj lernejoj, kiun partoprenas 20 anoj; tiun 
kurson gvidas S-ro P-ro M. Murath. — Pardubicea S^ro P-ro Pltlik 
la 25 januaro faris paroladon en ia loka grupo pri sia paroladvoja#©.
— Rakovnik: Kurson kun 15 anoj gvidas S-ro Ĝerny, Del. — 
Sarajevo: Laŭ decido de la lasta generala kunveno U grupo 
.Stelo Bosnia* disiris kaj la restantaj 12 membroj unuvoce aligis 
al UEA. — Lfngvdr: S-ro D-ro R. A. J. de Szŭke, Del., fondis 
novan grupon, kiu arangas konstantajn kursojn. Prezidanto: D-ro 
R. A. J. de Szŭke; kasisto: Rezsi Schaffer; bibliotekisto: Soma 
Balŭzs. — Veseli: F-ino RehAkovd gvidas kurson kun 30 anoj. — 
Wien: En la Stiftskaserne nun okazas kurso por austriaj oficiroj, 
kiun vizitas ankaŭ 15 oficiroj de la generalstabo. En oficialaj randoj 
oni intencas enkonduki tiajn kursojn iom post iom por ciuj oficiroj. 
La loka] gazetoj favore raportas pri tlo.

Belgino.
Contidi: La 3 februaro malfermigis kurso gvidata de S-ro 

J. Jacobs.

Britujo.
Barrow-in-Furness: La 16 januaro okazis la (tiujara Festo en 

ia Cambridge Hall, kaj preskaŭ 70 personoj Ceestis. La programo 
konsistis el dancado, komuna vespermanĝo kaj propaganda parolado 
de la prezidanto. — Blackpoo!: Nova grupo fondigis. — Don- 
caster: Nova grupo fondigis. — Letdtvootth: La 31 januaro S-ro 
P. Blaise faris himbifdparoladon en Howard Hall pri: Vizito al 
Parizo. — London: La 6 februaro S-ro Mudie paroladis pri sia 
vojago tra Kanado. — S-ro Blaise faris serion de paroladoj Ce la 
diversaj Londonaj grupoj pri Parizo kaj la deka Kongreso.

Francigo.
Grenoble: La 29 januaro dum kunveno de la loka grupo, S-ro 

L. Agurtin faris Esp. paroladon pri la Esp. movado en Rusujo. — 
Limoges: La 29 januaro S-ro G. Lelarge faris sukcesan paroladon 
antaŭ 150 gejunuloj. — Paris: La Generala Konsilantaro de la 
departemento Seine voĉdonls 500 frankojn por Ia Organiza Komi
tato de la Xa Kongreso. — La Kongreso de ia Parua Federacio
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otaro» k  29 marto en Levallois-Perret. —  La diversaj lekcioj de Ui 
Palisa grupo atingas fruemaj ne paroladon ka) diskutadon pri temoj 
de generato intereso. Okaze de la K oo greso oftaj artikoloj en ia 
gravaj gazeloj.

Oerman ujo.
Augsbarg: La loka gropo de GEA malfermis novan kurson. — 

Bamberg: La loka unuigo por turismo transdonis al la Esp. grupo 
SO markojn por eldono de nova gvidfolio. La ĉe (kun ve no de la 
gropo okazis k  8 januaro, — Dresden : La ĉefkunveno de ta Societo 
Esperanto okazis la 13 januaro. La jarraporto pruvas la viglan vivon 
en la societo kaj en giaj grupoj dum la pasinta jaro. Oni decidis, 
ke estrate  la monataj kunvenoj okazu en la Espe ran to-hejmo. kiu 
konatante estas bone vizitita. — Leipzig: La Esp. Unuigo de Magi- 
stratolicistoj bavis en januaro sian ĉefkunvenon. El ia diversaj 
raportoj rezultas, ke la societo faris kontentigajn progresojn. La 
ĝisnuna estraro estas reelektita. Post la oficiala parto de ia kunveno 
S-ro ROssel paroladis pri Bulgarujo. — Neustadt-Aisdi: S-ro 
J. SchraaJzl, Del., la 2 februaro faris propagandan paroladon kaj 
starigis kurson. — Zitiau: La 4 januaro okazis la 13* .amika kun
veno* t kiun Ceestis 73 personoj el 22 grupoj. S-ro Muller el- Gori i tz 
faris paroladon pri sia vojaĝo al Palestino.

Hispanujo.
Sevilla: La sidejo de la Hispana Societo p. p. de Esperanto 

translokigis en Sevilla; la prezidanto estas S^ro Trinidad Somno. 
La urbkonsilantaro triafoje donacis al la grupo 1500 pesetojn por 
gia propagando.

M aika:  S-ro P. Favacchio, Del., gvidas kurson, kiun vizitas 
multaj anoj de la .Circolo di Cultura*.

Rusujo.
Birsk: S-ro A. Popov gvidas kurson kun 32 anoj. — Peter- 

burg: En la societo .Espero" okazis du paroladoj de bulgara kapi
tano S-ro I. Silvestriev pri Haj impresoj dum la balkana milito. — 
Ufa: La ii permeso de la estraro de la realgimnazio malfermigis 
senpagaj kursoj gvidataj de S-ro V. V. Zavjalov; enskribigis 112 
lernantoj. — Varsovio: La Pota Esp. Societo translokigis en novan 
luksan logejon (Poksa! 17), afable disponigitan de S-ro Kawecki. 
La societo kunvenas dusemajne; ciu kunveno estas vizitata de 
30—40 personoj.

S visa jo.
Bera: La kvar kursoj komencigintaj en autuno finigis kaj mal

fermigis tri novaj. La Svisa Esperanta Societo eldonis propagandan 
brofturon kaj organizas nun gazetaran servon. - -  Lyss: Sekve de 
parolado de S-ro J. Schmid, Del. en Bern, komencigis kurso kun 
18 anoj gvidata de S-ro E. Scheurer, Del. , . ,n s. , vj

Usono.
Atlanta (Ga.): D-ro C. H. Stockhard malfermis kurson por 

komencantoj. — Boston (Mass.): Ĉiumarde S-ro Wm. R. James 
gvidas kurson ĉe la Publika Biblioteko. — fo r i Wayne (Ind.): 
Fondiĝis societo, filio de la nacia asocio. — Krotono (Cal.): Mal
fermigis kurso por komencantoj. -  Philadelphia (Pa.): Festo okaze 
de ia translogigo de 1'g rupo; estis fremdaj vizitantoj, i. a. du rusoj 
ne konantaj la anglan. — Pickford (Mich.): La estraro de la tieaj 
lernejoj metis la studon de Esperanto en ia kurson altlernejan. — 
Ptttsburgh (Penna): S-ro J. D. Hailman paroladis pri ta praktikaj 
aplikoj de Esperanto, ĉmlunde la .Pittsburgh Sun-, grava ĉiutaga 
jurnalo, presigas longan artikolon pri Esperanto. — Richmond (Va.): 
Ĉe ia John Marshall Altlernejo, F-ino Spiers faras kurson por 
komencantoj.

ESPERANTO-KONGRESOJ
. • ’ — P . * . • *

Kvina Brazila Kongreso de Esperanto
La prepara kunveno okazis ia 11 decembro ĉe la honora salono 

de Societo Geografia de Rio de Janeiro, sub la prezido de S-ro 
D-ro Josĉ A. Boiteux, sekretariita de S-roj D-ro J. B. Meito e Seura 
kaj J. Machado Tosla. Fastas aklamita la jena Kongresa estraro. 
prez. pastro Mathias Freire, oficiala reprezentanto de Stato Parahyba; 
unua vicprez. D-ro Nuno Baena; dua vlcprez. Venancio da Silva; 
tria vicprez. F-ino Cecilia Curvello; unua sekr. ing. H. Motta Mendea; 
dua sekr. Carlos Vebozo; Iria sekr. Toledo de I.oyola; kvara sekr. 
S-ino Rachel Bessa Rtha.

La saman tagon, ĉe Asocio de Komercoficistoj okazis la solena 
malfermo de I’Kongreso, Starante oni audis la himnon .La Espero’ ; 
poste salutis ia Kongreson dlversaj reprezentantoj de brazilaj societoj 
kaj grupoj. Ankaŭ parolis D-ro E. Backheuser, oficiala reprezentanto 
de Stato Rio de Janeiro kaj la reprezentanto de jurnalo .O  Imparcial*, 
klu aligis la Kongreson. Levigis Uani la eminenta verkisto D-ro 
Leoncio Corrĉa. direktoro de la nacia presejo, kiu faris belegan
paroladon pri la"progresoj de la helpa lingvo kaj la homa celo de 
la propagando esperantista.

La kunsidon ceestis reprezentanto de S-roj Ministro de laboroj, 
Ministro de eksteraj aferoj, Ministro de agrikulturo, Ministro de 
Internaj aferoj, Kardinalo de Rio de Janeiro, Policestro kaj Ĝenerata 
Sekretario de Stato Rjo de Janeiro. Jen ia nomaro de la oficialaj 
reprezentantoj de la diversaj Ŝtatoj de Brazilujo: Inĝ. A. Couto 
Fernandes, de Maranh&o; Candido Jucŭ, deC eani; D-ro Tavares de 
Lyra, de Rio Grande do Norte; pastro Mathias Freire, de Parahyba; 
D-ro J. Brltto, de Alagĉas; D-ro Moreira Guimar&es, de Sergipe; 
D-ro E. Backheuser, de Rio de Janeiro; D-ro Antonio Carlos, de 
Minas Geraes; D-ro Carvalho Chave», de P a ra r i ; D-ro Pleury Curado, 
de Goyaz.

La 12 decembro, en salono de Nacia Biblioteko, D-ro Nuno 
Baena faris paroladon en Esperanto pri ia ĝis nun okazintaj Uni
versalaj Kongresoj de Esperanto. La parolado estas ilustrita per 
lumbildoj. La kongresanoj Ceestis nokte kinematografan kunsidon 
arangi tan de Parko Flurniensa, dum kiu oni vidis la portreton de 
Zamenhof.

Dimancon, ĉiuj kongresanoj partoprenis tre belan promen
adon, kiu certe estis Ia plej amuza. En specialaj tramoj, ornamitaj 
per Esperantaj flagoj, kaj kun muzikistaro, ĉiuj kongresanoj iris al 
Pao de Assucar ; unu horon poste tiu monteto estis transformita en 
vera Esperantujo. Tie okazis kunsido, dum kiu oni dancis, deklamis k.c. 
Je 16 h. Brazila Klubo Esperanto dedicis teon al la kongresanoj. 
Sekvis festeno kun multaj tostoj.

La ferma solena kunsido okazis la 15 decembro nokte en salono 
de Asocio de Komercoficistoj, kiu estis plena de pil ol 1200 personoj. 
La festo komencigis per ludo de komedio .Postaj Kartoj“ de D-ro 
i. Keating; sekvis koncerto bele organizita miksita kun deklamoj 
de gekongresanoj. Dum tiu kunsido parolis D-ro E. Backheuser, klu, 
en Esperanto kaj portugala lingvo, montris la progresojn jam faritajn 
de Esperanto finante per vigla entuziasma saluto al la autoro de 
Esperanto, kies busto estis videbla sur kolono kovrita per la verda 
flago kaj ornamita per ftoroj. Antan kaj post la kunsido, nian himnon 
ludis milita muzikistaro.

Dum la Kongreso okazis tri laboraj kunsidoj, kie oni alprenis 
la jenajn Cefajn decidojn:

Aprobi la raporton kaj bilancon prezentitajn de la estraro de
B. L. E. kaj laudi gian estraron, kies mandato estis finigonta; aprobi 
novan regularon por B. L. E . ; reelekti la estraron por B. L. E .; aprobi 
S-rojn D-ron Venancio da Silva kaj ing. Tobias U ite, Couto Fernandes 
kaj Motta Mendes por iliaj propagandaj verkoj kaj Quirlno de 
Oliveira pro iliaj muzikoj Esperantaj ; elmontri al la brazila gazetaro 
dankon pro la helpo donita al la propagando, ai Societo Geografia 

j de Rio de Janeiro kaj al Asocio de Komercoficistoj pro la simpatiaj 
j kaj helpaj elmontroj al Esperanto de post kelkaj jaroj ; klopodi por ke
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sciencaj revuoj publikigu resumon en Esperanto de siaj cefaj artikoloj; 
esprimi bedauron prola morto dr pastro Schleycr, autoro de Volapuk, 
kaj de S-roj D-ro Baggi da Araujo, Augusto Ribeiro, Carlo Bourlet, 
Abato Richardson, Arno Howard kaj aliaj samideanoj; telegrafi al 
Zamenhof pro lia naskiga tago; telegrafi al la prezidantoj de statoj 
Sergi pe, Rio de Janeiro kaj Parahyba dankante pro Ia apogo al Kaper
anto; danki D-ron E. Backheuser pro la servoj faritaj al Esperanto 
kaj al B raziljo  per la publikigo de lia verko .Brazilio*; elekti 
D-rojn E. Backheuscr, Nuno Buena kaj Meilo e Souza, kiel reprezent
antoj de brazilaj Esperantistoj dum la X» Universala Kongreso kaj 
D-ron J. A. Boi tiru x dum la l-a Tut-Amerika Kongreso (S. Francisko 
en 1915); elekti la urbon A racaj», ('efurbo de- Stato Sergipe, por 
sidejo de la Sesa Brazila Kongreso de Esperanto; danki la Organizan 
Komitaton kaj la estraron de la nuna Kongreso.

Kiel t iam, dum la Kongreso okazis ekspozicio, kiu estis tre 
vizitita kaj, krom tio, a u j  jurnaloj de Rio de Janeiro kaj de la Statoj 
multe parolis pri nia lingvo, montrante al la publiko, kiom ni jam 
progresadis al definitiva certa triumfo. M. M.

DEKA KONGRESO DE ESPERANTO
Parizo, 2-10 augusto 1914

. ' .  AI igoj. ~~ Oni estas insiste petata sendi kiel eble plej 
baldafi la kotizon, ftis la I junio 1914 tiu kotizo estos 15 frankoj 
(IO frankoj por familianoj: edzino kaj infanoj). Postla  I junio tiu 
kotizo estos 25 fr,inkoj (20 frankoj por familianoj). Adreso: Kon
greso de Esperanto, 3, Place Jussieu, Paris.

Ois nun aligis proksimunie 1250 personoj.

. . G arantia  kapitalo. La garantia fondajn atingis, je fino 
de januaro, la sumon de 57.000 frankoj.

Postkongresa  karavano . ~  Ni estas felicaj informi niajn 
legantojn, ke granda karavano estas organizita post la Pariza Kon
greso al la historiaj kasteloj apud la bordoj de la rivero Loire. Tiu 
karavano estos organizita de la Esperantista Federacio de Centr
okcidenta Franclando (Esperantia Entrepreno), sub la auspicioj de 
UEA kaj konsente kun la Organiza Komitato de la Kongreso.

Ni ne dubas, ke tiu bela regiono tiel rica je historiaj memor- 
ajoj kaj famekonataj pej zago j, kiu enhavas la ĉieprlaŭditajn 
kastelojn de Blois, Chambord, Amboise, Chenonceaux, Langeais, 
Angers, ktp , allogos grandan nombron de ekskursejo j. La Esper
antistaj grupoj kaj Delegitoj de la trapasotaj urboj Orl&ans, Blois, 
roura, Saumur, Angers, sin melos je la dispono de la vojaĝontoj 
por ilin gvidi kaj informi dum la vojaĝo. Por ciuj informoj sin 
turni al la Prezidanto de la Centrokcidenta Federacio, S-ro Grosjean, 
I I, place Rabelais, Tours, aŭ al la Sekretario, Delegito de UEA, 
S-ro Maurice Palin, 40, rue Michele!, Tours. Ni reparolos pri tiu 
karavano.

DI VERSAĴOJ
. E speranto-sem ajno p ro p ag an da . S-ro C. J. Edwards, 

Del. en Glbraltar, sendis al la K. K. K. proponon pri difino de tut
monda propaganda Esperanto-semajno. Li proponas: I. Ke la parto
prenantoj estu instigataj skribi al siaj neesperantistaj amikoj, konatoj, 
samprofesianoj, k. a. gustatempe por ke la leteroj ilin atingu dum 
la propaganda semajno. 2. Ke la semajno elektota estu ĉirkaŭe la 
naskiga rcven-dato de D-ro Zamenhof, t. e. 15 decembro.

. . E speran tis ta  Akademio. — Oni komunikas al ni la jenan
n o t o n :

.La Komisio pri verkoj rekompencota} tute regule faris sian 
raporton al la Akademio pri la verkoj prezentitaj en 1913, sed niaj 
kolegoj, en sia plimulto, opiniis, ke ili ne havas la rajton simple 
elekti inter la dek proponitaj verkoj tiujn ĉi, kiujn tli jam konis,

kaj ili preferis ne voĉdoni. Ilin riproĉi pri tia skrupulo, oni certe 
ne rajtas, kvankam neniam, versajne malprave, oni intencis postuli 
de ili, ke ili Ĉiuj legu kaj komparu la dek verkojn proponitajn de 
la Komisio: oni simple petis, ke ili montru unu ĝis kvin librojn 
kiuj Sajnis al ili meriti pro siaj propraj meritoj akademian rekom
pencon. La cetere tre naturan skrupulon de la Akademianoj, ni 
devas plene respekti. Mi do havas la honoron proponi, ke al nia 
Regularo oni aldonu jenan noton:

Por faciligi la taskon de la Akademianoj, la autoroj an aliaj 
eldonistoj, estas petataj sendi al la sidejo de la Akademio (Centra 
Oficejo, 51, nte de Clichy, Paris) po 20 ekzempleroj de la verkoj 
prezentitaj por akademia rekompenco.*

Ĉu estos permesite al mi aldoni, ke jenaj autoroj erarus, kiuj
opinius, ke ili favore influos la Akademion, skribante aŭ skribigante
el rnultaj flankoj por rekomendi sian verkon. La oficiala prezento
kaj sendo plene suficas: cio plie estas senefika se ne malutila 

Tli. Carl.*

Ĉar tiu Raporto estas akceptita de la Akademio, ĝi do nun 
havas leĝoforton kaj taugas. Escepte, pro tiu aldono al ia Regularo, 
oni akceptos ĝis la 31 marto proksima la proponojn pri verkoj 
rek o m p en ca j  en 1914. La plena teksto de la Regularo pri verkoj 
rekom ponitaj trovigas en Tutmonda Jarlibro 1913/14 p. l i  (verda).

. •. E speran to  kaj polico. — La cefaj Parizaj gazetoj presigis 
la jenan informon:

Internacia Kongreso de Esperanto okazos en Parizo de la 2 ĝis 
la IO augusto. Fremdaj policoficisto}, el kiuj kelkaj apartenas al 
supera rango, esprimis la intencon ĉeesti por partopreni je speciala 
polica kunveno. Rilate al tlo, S-ro Hernion, polica prefekto, deklaris, 
ke pro la interesaj rezultatoj atingitaj dank’al la uzo de Esperanto 
inter diverslandaj administracioj aŭ policoficisto}, li estas preta helpi 
la Esperantistan Grupon de la Polica Prefektejo, ĉe klu kiel kutime 
okazos Esperantaj kursoj.

— La policestro de Edinburgo sidloko de la Dek-unua Kongreso 
per oficiala raporto jus rekomendis la lernadon de Esperanto al 
Edinburgh’aj policanoj; li disdonigis al ili 650 lemolibrojn.

La.urbkonsilantaro de Sevilla pligrandigis per ĉiutaga duono 
da peseto la salajron al policanoj sciantaj Esperanton; sep ĝin tre 
flue parolas.

TRA LA GAZETARO
. •. Lingvo Internacia ( j a n u a r o ) : Novjaraj pripensoj 

(Th. C a r t ) :

. . . .F i n e  1914 bonvolu alporti la plenan konkordon, la plenan 
unuecon inter ĉiuj soldatoj, kiuj batalas por la venko de la lingvo, 
kiun ili Suldas al la genio de D-ro Zamenhof. Ni ne dubu, amikoj, 
ilin ĝi alportos. Tiun konkordon, tiun unuecon certigos antaŭ la 
mondo nia Deka Kongreso, al kies sukceso ni ĉiuj en Francujo 
fervore celas, kunlaborante mano en mano. Venu do Parizon 
multaj, multegaj, karaj samideanoj el ĉiuj landoj, ĉar bela estos nia 
jara festo, por ĉiuj kuraĝiga, por la estonteco de nia kara lingvo 
vere grandsignifa! Kaj nun aliĝu, aliĝu rapide! Jam preskaŭ mil 
aligis, ili estu haidan du aŭ tri m il! Aliĝu !*

. •. Germana Esperantisto ( fe b ru a ro ) : Leteroj al nova 
Esperantisto  (O nklo  T ob ias) ;

. . . .  Via letero skribita en Esperanto montras al mi, ke vi 
jam sufiĉe bone scipovas nian lingvon; do ne estas necese, ke vi 
vizitu perfektigan kurson. Tuj vi povas komenci praktikan laboron. 
Antaŭ cio ne okupiĝu tro multe pri lingvaj demandoj kaj teoriaj 
diskutoj; tion lasu al lingvistoj, kies ĉefa celo ĝi estas. Vi uzu 
Esperanton same kiel vian gepatran lingvon, ĉe kiu vi ankaŭ ne 
demandas, ĉu iu vorto estas bona aŭ ne, aŭ ĉu iu gramatika regulo 
ne taŭgas. Kredu al mia certigo, ke Esperanto en sia nuna formo 
plene sufiĉas por ĉiuj bezonoj, same bone por la ĉiutaga vivo kiel
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por sciencaj pritrakto}. Kio asertas ia malon, Ua « ta s  malprava; 
au li tute ne konas Ia strukturon de Esperanto, aŭ Ii ne scias uzi 
la lingvon. Pli bona ol ia esploro de lingvaj subtilaĵoj estas la 
legado de bonaj aktoroj kaj tradukintoj

. Le Monde Esperantiste ( januaro ):  P ripensoj pri la 
enketo  d e  Esperanta (R aym ond E v ro t) :

. . . .  La tendenco plej generala kaj komunii en ĉiuj respondoj, 
krom unu, konsistas en la flankeniaso de la lingva demando .* la sukceso 
de Esperanto rezultos el faktoj, el ĝia uzo. ĉiuj respondinto} ekza
menas precipe la socian flankon de nla afero: la propagandon, la 
aplikojn, la pripacan demandon . . .

. . .  ĉ u  dank’al tia propagando ni alvarbos la tutan homaron? 
Multaj Esperantistoj rezonas jene: .En la mondo estas mil milionoj 
da homoj ; en nia movado estas eble nur unu miliono da Esper
antistoj kaj Esperantemuloj; la triumfo de Esperanto estos atingita, 
kiam la restantaj milionoj estos varbitaj.' Sed ni konsciu, ke nia 
movado sin turnas al la internaciema medio, kiu ne estas tre vasta 
nune. Se ni ekzamenas la staton de nia movado nur rilate al la 
amplekso de tiu medio, ni vidos, ke nia movado estas jam sufice 
grava. Ni pripensu, ke en multaj internaciaj rondoj estas multaj 
internaciemuloj, sed ne multaj internacianoj; kontraue, ĉiu, kiu eniras 
niajn vicojn estas necese kaj vere internaciano: jen en kio kuSas 
ia graveco de nia afero. Ni ne petas, ke oni aprobu ian internacian 
celadon, direktitan de kelkaj ĉefoj: nia afero postulas faktan inter
naciecon : jen estas ĝia valoro kaj samtempe ĝia malfaciliga noveco. 
Multon por fari ankoraŭ ni havas! Multajn .Laborulojn* bezonas 
Esperanto! Sed .venkas Esperanto ĉiutage, kiam unu fojon pli ĝi 
estas uzita utile* .(Sro Privat). La rekompenco al nia laboro estas 
nuna; ĝi ne kuŝas en estonta neatingebla tuthomara varbiĝo.*

. • .  Amerika Esperantisto ( ja n u a ro ) : Pri N obelprem io  
al D-ro Zam enhof (Ed. P riva t):

. . . .  ĉ u  la Nobela Komitato ne baldaŭ decidos fine rekoni la 
grandan meriton de la aŭtoro de Esperanto dediĉante al li prok
siman jaron la premion pri paco? NI esperas, ke ĉiuj niaj kompe
tentaj samideanoj, kiuj rajtas fari proponojn al tiu komitato, t. e. 
ĉiulandaj parlamentanoj, akademianoj kaj Nobelaj premiitoj vigle 
klopodos por tio dum la nova jaro. Ili montru al tiu komitato en 
kiom miloj da koroj enblovis Esperanto la fervoron por paco, en 
kiom miloj da okazoj ĝi jam estis kauzo de internaciaj amikiĝoj 
kaj interhelpoj, en kiom miloj da ĉiulandaj lokoj ĝi semis potencajn 
radikojn por la granda familia rondo de tutmonda frateco kaj kun
laborado. Ĝis nun eble atendis la Nobela Komitato, ĉar ĝi ne volis 
rekompenci servojn nur estonte grandutilajn al la homaro, kaj ĝi 
deziris nur konsideri evidentajn faktojn. Nu, ia tempo jam venis.'

. •. British Esperantist ( feb ru a ro ) : Parizo  kaj la K on
greso  (Paul Blaise):

. . . .  Vera entuziasmo nun regas ĉe la diversaj Parizaj societoj, 
kaj verdire ĉe ĉiu Esperantisto aparte, rilate al ia granda ĉiujara 
intemacia samideana kunvenan). Ne plu ekzistas Ja plej malgranda 
malkompreniĝo inter niaj Parizaj samideanoj, ĉiuj fine komprenis, 
ke por la bono de nia afero estas necese, ke ĉiuj laboru kune, ĉiu 
Iau sia forto, en sia propra kaj aparta kampo

. •. Favoraj artikoloj aperis e n : Grazer Tagespost (25 jan. kaj 
i febr.); Die Zeit, Wien (29 jan.); Wiener Bilder ( l i  jan., kun 
ilustrado); Illustriertes Wiener Extrablatt (kun i l u s t r o ) ; Kronen- 
zeitung, Wien (kun ilustrado); Reidienberger Zeitung (30 ja n ) ;  
Egerer Zeitung, lnnsbrucker Nadiriditen; The Citizen, Letchworth 
(6 febr.); The Butte Sociatist (4 jan.); Alto Adige, Trento (21 jan.); 
Nova Gazeta Lodzka (17 jan.); Rorsdiadter Bote (Esp. rubriko).

UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO
O FICIALA INFORM ILO

La kotizajoj por 1914 estas pageblaj a l la Delegitoj, 
aŭ, se ne estas, al la C. O. de UEA.

Ordinara membro: Fr. 2. 50  (Sm. I).
Subtenanta membro: Fr. 5 (Sm . 2).
Interŝanĝa aŭ Studenta Fako: Fr. 1 .2 5  (Sni. 0 .5 0 ) .
Esperantia Entrepreno: Fr. 1 2 .5 0  (Sni. 5).

!d. (Esperantista  o rgan iza jo ) :  Fr. 7 . 5 0  (Sm. 3).
Ĉiu membro paginta la kotizaĵon por 1914 ricevos ta 

definitivan membrokarton kaj la Jarlibron.

Interkonsento kun naciaj Esperantistaj societoj.
-— La jenaj naciaj Esperantistaj societoj ĝis nun ( I  februaro) 
subskrib is la in terkonsenton kun UEA kij elektis rep rezen t
an ton  (n om o  inter k ram po j):

Bohema Asocio Esperantista (S-ro Vojtech Kraus).
Bohema Unio Esperantista (S -ro  P -ro  D-ro Vaclav 

Rosicky).
Brita Espera nto-A socio (S-ro B olingbroke Mudie).
Dana Esperantista Ligo (S-ino Astrid Rybo).
Esperanto-Asocio de Nord-Ameriko (S-ro C. H. Fessenden).
Franca Societo por propagando de Esperanto (S-ro 

M. Rollet de  I’Isle).
Germana Esperanto-Asocio (La estraro).
Hispana Societo por propagando de Esperanto (n e 

elektita).
Nederlanda Federacio Esperantista (S-ro P. J. Vermaas).
Rumana Esperantista Societo (S-ro D. C onstantinescu).
Svisa Esperanta Societo (S-ro J. S c h m id t
La reprezentanto j de  Ja naciaj societoj s tudas  nun la 

dem andon  pri e g a lv a lo r e ^  de la diverslandaj ekzam enoj kaj 
d ip lom oj, konform e al la deziresprim o alprenita de  la kvara 
K ongreso  de  UEA.

Statistiko. —  M ovado de la korespondaĵoj en la O. O. 
de UEA dum  jan uaro :

Ricevitaj Forsenditaj M andatoj
1328 4 3 9 0  438

Tuta su m o : 6156 . Antaua m o n a to :  4 7 9 2 . Antaua jaro 
(sama m o n a to ) :  3258.

Etato de Ia Esperantianoj. Je  la 31 januaro
estas enkasigitaj de la Centra Kaso de  UEA 3 8 8 8  kotizajoj 
(el kiuj 9 2  subtenantoj).

Fakaj membroj. —  Interŝanĝa F ako : 3 2 1 ;  S tudenta 
F ako : 22.

Insigno por Delegitoj. —  Ni rem em origas, ke laŭ
m ultnom braj pe to j ni e ldon is  specialan insignon  por D ele
gitoj. ĉ i  es tas  rondform a kun la karakteriza stelo  de UEA kaj 
la plena nom o de nia A socio per oraj literoj. P rezo  (afranke, 
sed  sen rek o m en d o ):  I Fr. (40  sd.). P o r  rekom endo , aldonu 
25  et. (IO  sd.). Tiu insigno  ekzistas en form o de  broŝo, 
p ing lo  aŭ butono.

Financoj.
Financa Raporto de la Centra Kaso UEA 

(I novembro 1912 ĝis 31 oktobro 1913)

La bilanco d e  la pasin ta  jaro  estis finita la 26  novem bro  
kaj kontrolita la 2 7  januaro  1914 . Ĝi m ontras en la konto  
de  1’hava ĵo :
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Aktivoj (Valoro
K a s o .......................... 639. 20

Banko ..................... 2.248. 17

Esperanto . . . . 1.772.43

L i b r e j o ..................... 1.868.68

Kontha vantoj . . . 210.50

Debitoroj . . . 134.85

M e b la ro ..................... 551.60

Pagoj por 1911 . 136. —
M* • ' VUI .i *

7-561. 43

Pasiva Saldo .  . . 802. 64
8.364. 27

Frankoj) Pasivoj
Kontha vantoj . . 
Kreditoroj . . . 
Enspezoj por 1914

2.650. 80 
4.858. 65 

844. 82

8.364. 27

El ia pasiva sa ldo  de Fr. 802-64  (Siri. 3 2 1 .0 5 )  Fr. 5 4 8 .4 2  
devenas el la konto  de  la regulaj kaj Fr. 2 5 4 .2 2  el la kon to  
de la dlversaj spezoj. La regulaj spezoj dividigas je n e :

Enspezoj {Valoro en Frankoj) Elspezoj
6010 kotizajoj . . 12.586. li Logado ..................... 1.008. 65
149 subtenantoj . . 748. 70 Salajroj..................... 6.318. 25
Entreprenoj . . . 2.739. 90 Korespondado . .

A M
1.917.30

Jarlib ro ..................... 1.085.60
a r

Materialo 938. 45
Pagitaj servoj . . I OO. - Presaj“o j ..................... 1.486. 20
Administraj enspezoj 258. 32 Jarlib ro ..................... 5 .170. 85
S u m o ..................... 17.518.63 Esperanto por entre
Malprofito . . . . 548. 42 prenoj . . . . 841.—

Administraj elspezoj 386. 35
4 18.067.05 18.067.05

La perdo  de Fr. 254 . 22 el La konto  «Diversaj spezo j"  
estas kauzita de  faktoj jam  diversfoje traktitaj en la kon 
gresaj rapo rto j;  ĝi donas laŭ la cirkonstancoj profiton aŭ 
malprofiton ne precize antaŭkalkuleblaj. Rilate al la jara 
perdo de  Fr. 800 . —  estas konsiderinde, ke ĝ i en tenas gravan 
a m o r t iz o n : p ropagandaj presajoj acetitaj po r  Fr. 35 0 . —  kaj 
parte destinataj al vendado  trovigas nur en la elspezoj, 
sam e kiel Fr. 250 . -  po r m eblaro. P o r  la a ranĝo  de  la 
nova kontrolsistem o de la m em broj, kiel p o r  la kom ple tigo  
de niaj modestaj oficejoj, ni aĉetis tiun jaron m eblo jn  por 
Fr. 1 0 3 0 .2 5 , el kiuj Fr. 5 5 1 .6 0  estas en la bilanco, Fr. 2 5 0 .—
el la kaso amortizataj kaj Fr. 228 . 65  donace  ricevitaj por
tiu celo.

La huĝeto  por 1913 an tauvid is  kun supozita j 6 5 0 0  
membroj mi! frankojn da deficito, kaj po r  1 9 1 2  la bilanco 
montris malprofiton da Fr. 1138. 55 , m algraŭ  cifero de  e l
spezoj je Fr. 584. 35 malpli alta ol la nuna. Rimarkinda 
estas ankan la plena sum o de niaj aferoj, precipe se oni 
konsideras, kiel ĝi estas Cefe kunm etata  d e  m ultegaj m al
altaj sumoj, kiujn devas prilabori unu  sola kasisto-librotenisto . 
Kontraŭ 1912, kies ciferoj estas en krampoj» la jaro 1913 
m o n tra s :  Kaso, e n s p e z o j :  Fr. 5 2 .5 0 7 .5 2  ( 4 2 .8 8 2 .1 8 ) ;  
e lspezo j: 5 1 .8 6 8 .3 2  (4 2 .7 0 4 .8 3 ) .  S u m o  de la Cefa l ib ro : 
Fr. 1 8 5 .5 0 4 .5 3  ( 1 3 4 .9 8 7 .5 0 ) .  K om pare  kun tiuj ciferoj 
nia jara malprofito da 8 0 0  frankoj estas ne  t im ig a ;  kontraŭe 
ĝi m ontras, ke, kun la pli alta kotlzaĵo kaj malgTaŭ la nigraj 
antaŭdiroj de kelkaj persono j, ni sukcesas pli bone  ol antaŭe 
kun la tre granda nom bro  de  duonspesm ila j Esperantianoj. 
Post kiam ni trapasis la dangeran  jaron  kun la ŝanĝo  de 
kotizajo kaj perdo  de m em broj, estas nun nia  devo  energ ie  
varbi novajn E sp e ra n t ia n o j^  po r ke la nepre  necesa nom bro  
de  70 00  membroj estu  plej baldaŭ  reatingita . UEA, kies 
nuna financa s is tem o dividas juste  kaj m alpeze la kargojn 
de Tadministrado inter siaj m em broj, m eritas plej grandan  
d isvolv igon  kaj enspezo jn , kiuj perm esus efektivigi novajn 
progresojn.

Ol. Jayet, Delegato de Morge*. Hia raporto al la komitato 
estas: „ Kontrolinte kaj trovinte en ofdo, ni subskribas kun 
gratuloj kaj dankoj al la sindonema Financa Fakestro kaj
a! la kasis to .-  La Flnanca fakestro UEA r

Bd- Stettler (Bera).
Novaj Delegitoj.
(Ni publikigas nur la nomojn kaj adresojn de tiuj Delegitoj 

kaj Vicdelegitoj, kiuj ne aperas en la Jarlibro 1914.)
Curaeus (Venezuela). — D.: Juan de Dios Mendez y Meadoza, 

advokato, Calle Este 12, N-io 4.
Dijon (Franculo, Cote d'Or). — SD.: Gabriel BroMeHn, studento, 

Ecole Superieure de Commerce; SD .: Lucien Baine!, studento, 
Lyc<*e Carnot.

H0xter (Germanujo, Vestfala). — D.: Karl Chrtetopb, Uferstr. 8. 
Kassa (Hungario, Abao ji, Torna). — VD.: Armand VUkovszky, 

bankoficisto. Szi. Laszlo u. IO.
Plzen (Aŭstrio, Bohemujo). — VD.: Emanuel Kubasek, Zelezniĉi 

domy B 68.
Roustckouk (Bulgarujo). — D.; D. Malĉev, redaktoro de .Kultura*. 
Ŝvabenice (Aŭstrio, Moravio). — D.: Francisko KlVaĉ, ui. Pcst* 

tingova 121.
Tampere (Finnlando). — D .: Otti Launis, poetisto, L. puistokatu 16. 
Ungvar (Hungario). — V D .: Gyula Tapaszto, Kaposi u. 5.
Zloczovt) (Aŭstrio, Galicio). — VD.: Adam Popowicz, juristo, str. 

Dluga 427.

ŝanĝoj.
Brita ŝiparo. — D.: Laurence William Wright, 310 Twyford Ave., 

Portsmouth, Hants.
Cuenca (Hispanujo, Cuenca). — D .: Julio Larranaga Mendia, sub- 

inĝeniero de pontoj kaj vojoj.
Essen-Ruhr (Germanujo, Rheinland). — D.: Friedrich Pillath, Kle- 

mentinenstr. 49.
Konstantinopla (Turkujo). — D . : Ph. Godpraiser-Shanovich, Poste 

Centrale, Gal.
Krasnojarsk (Siberio). — D .: N. J. Afanasjeva, Bolŝekaĉenskaja ui., 

dom Langvald.
Rimini (Italujo, Bologna). — V D .: F-ino Angelina Olivarf, Vla 

Guerrazzi I.
Samara (Rusujo, Samara gub.). —- D .: Aleksandro Kol&n, fervoja 

oficisto, ui. Leo Tolstoj 71, loĝ. I.
Saratov (Rusujo, Saratov gub.) — D . : Dm. Romanova, oficisto, 

Nemeckaja 8—10, redakcio de gazeto „ Sa alovskaja Poĉta*. 
Stavropol (Rusujo, Kaŭkazo). — D.: Aleksandro Antonio Zakrĵevski, 

31, ui. Mavrinska.
San Sebastian (Hispanujo. Guipuzcoa). — D .: Santos Ortiz de Arri, 

str. Guetaria IO.
Valence (Francujo, RhĜne). — D.: Auguste Mfcge, lignisto, 15, rue 

;v Mesangere. ,

Eksigoj.
ArfuingeĴsk (D.: Baczkieuicz); Borgo Maggiore (D.: Nicolai) 

Doma zike  (D: Kubat); tanovice  (D .: Kivaĉ); Mantua: z (SD. 
de Ruscinsko); Povan (VD.: RaeuideaiO: Stanislawow <D.: Mavert

*
•X' *

La libroj kaj kaso estia, kiel dirite, kontrolitaj la 27  ja 
nuaro 1914 de  S-roj Ed. Malle!, D eleg ito  de  Gen£ve, kaj

Esperantia Parolejo
Oni laŭdas!

. •. Fajrobrigado kaj Esperanto. — Dank’ al Esperanto, kaj cefe 
dank’ al la Del. de UEA estis eble al ni kolekti en malmulte da 
tempo rican materialon statistikan pri la fajrobrigadoj de la tuta 
mondo. La materialo, kiu ĝis nun estas inter niaj manoj estas plej 
altvalora kaj interesa laŭ la plej diversaj vidpunktoj. Tamen por 
kompletigi ĝin ni bezonas ankoraŭ respondojn de 46 Del. Kvankam 
ni aldonis al nia demandaro respondilon kaj enmetis en ciu leter-
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kovrilo respondkuponon, ili tute ne respondis. La demandojn ni 
forsendis jam «si oktobro 19(3. La Unuigo de Leipziga) fajrobrigad
istoj jam bone prsp^gaadis per la ricevitaj respondilo}. La fajro
brigada direktoro multe interesigas je Esperanto kaj ordonis al 
16 brigadistoj lemi Esperanton. Por tio ii disponigis eĉ cambron 
en Ia brigadejo. Samideano O svald Panzer stai instruas ilin. Ni 
do Suldas duoblan dankon ai ĉiuj helpintoj, kiun ni esprimas per 
tio ; samtempe ni insiste petas la 46 Dei., kluj ĝis nun ne respondis, 
plenumi tuj nian peton uzante por la respondo !a transsendon 
respondkuponon. La tuta materialo kolektita estos montrate en ia 
domo de Esperanto, kiu trovigas je la Intemacia ekspozicio por 
librokomerco kaj grafikaj artoj en Leipzig 1914. Do ankoraŭ unu 
fojon sinceran dankon al ĉiuj helpintoj je la nomo de la Unuigo de 
Leipziga^ fajrobrigadistoj: Bemhard KOtz.

. S-ro J. Alfus, Vlede!, en Krak6w, esprimas korajn dankojn 
al S-ro J. Silberne, Del. en New-York kaj al S-ro P-ro D. O. S. Lowell 
«m Boston pro sukcesa plenumo de sia peto.

. •. S-ro A. Jodko. Esp-iano en Sluck, sendas korajn dankojn 
ai S-ro H. A. Epstein, ĉefdel. en London, kaj S-ro S. Szabunieuicz, 
Del. en Moskvo pro akurataj kaj precizaj informoj.

S-ro E. Pitt. Del. en Odessa, sincere dankas S-rojn H. A. 
Epstein, ĉefdel. en London, J. P. Nix, Del. en Eastbourne, kaj 
J. Camescasse, ĉefdel. en Paris, pro gravaj informoj.

. -. Societo .Esperanto”. Esp. Entrepreno en Odessa, plej sincere 
dankas ia personojn, kiuj afable sendis respondojn pri enketo pri 
la instruado de Esperanto, nome la Del. en Fresnes, Varsovio, Boztel, 
Asĥabad kaj S-rojn R. Wohlstadt, Kiel; E. Markan, Potsdam; H. 
Nikolaidis, Wathi; V. Zavjalov, Ufa; V. Traĉevski, J. Lisiĉnik, Kiev; 
H. Madlener, Niimberg; D-ro Haas, Bielitz; S. Sariĉev, Astralan 
kaj O. Lelarge, Poitiers.

Esperantia Vivo
Fiancino. — F-ino Klara Meister, sekretariino de la Hasle- 

Rŭegsaua grupo kaj konsulino de UEA, kun S-ro Wilheim Haase, 
sekretario de la Burgdorfa grupo.

— S-ro Stefan Kunerth, Del. en Meran (Tirolo) kun F-ino Elise 
Trojan (Mahr. Kroman).

Edzigo. — S-ro Starosjelskij, Dei. en Asĥabad (Turkestano) 
kun F-ino ViŜnevskaja, Esperantistino.

Reciproka Informado
Por utili al niaj membroj ni komencis novan servon, kiun 

ili certe ŝatos. Ciu leganto, kia deziras ion scii pri iu ajn temo 
(komerco, turismo, libroj, institucioj, ktp.) skribu al ni sian demandon. 
Ni gln enpresos ĉi tie kun vica numero. Tre versajne inter niaj 
membroj, legantoj de Esperanto, kiuj apartenas ai plej diversaj medioj, 
landoj, profesioj iu povos respondi la demandon. Tiun respondon 
li bonvolu resendi al ni, kaj ni ĉi tie ĝin enpresos. Ni rezervas al 
ni la rajton mallongigi kaj arangi la tekston de la demandoj kaj 
respondoj kaj, kompreneble, eĉ tute forigi tiujn, kiuj estus kontraŭ 
la bonmoroj, la generalaj principoj de nia gazeto aŭ ne havus sufiĈe 
generalan intereson. La demandoj kaj respondoj estu kiei eble plej 
mallongaj kaj precizaj. Oni skribu ilin tre legeble sur apartaj paper
folioj aŭ postpartoj, aldonante la numeron de la membrokarto de UEA.

Respondoj
La unua cifero moafras la runMron de la demando., k  dua (inter krampo)) 

Ia pagon de Esperanto, sur kiu gi aperis.

'3  (15). Libroj pri Italujo (france): A. Dauzat, L’ltalie Nouvelle 
(1912); A. Lemonon, Lltalie economique et sociale (1861— 1912),

Librejo Alcaa, Paris; £ , Lemo mon, N*pies (mouvement industrie!, 
(juestkms sociale»), Librejo Plon-Nourrit, Paris; J. Bertaut. L'lUiit 
vue paf Ies Francais (1913), Librairie des Annales, Paris. — M. 6655.

I (IS). Por tiaj aparatoj sin tami al firmo Enron leos Baron, 
71, nie Ste-Anne, Paris. — M. 160.

Demandoj
8. Mi deziras kosi adresojn (precipe en Germanujo, Britujo, 

Usono) de kelkaj logdomoj, kiuj havas .aldonitajn opajn generalajn 
servojn' por la teistoj, plej ofte la sekvantaj: komunaj salonoj por 
ludado, legado, konversacio, granda centra kuirejo, granda komuna 
manĝoĉambro por la luintoj, generala centra hejtado, ktp.; kie mi 
povas trovi Uajn adresojn? M. 6655.

9. Kiu povas doni al mi la adreson de fabrikisto de spongoj 
ne el gumo, sed el papero? Plej certe tiu fabriko trovigas en 
Germanujo kaj Francujo. — M. 14.

10. Kiu povas rekomendi al mi ruslingvajn verkojn pri pli
bonigo de la memoro? — M. 1578.

11. Mi estus danka por ekzemploj el la slavaj lingvoj de vortoj 
finigantaj per ar, kie la silabo havas la signifon de la esperanta 
ar. (Bona ekzemplo estas bohema adresar, malpli perfekta estas 
rusa slovar). Ankaŭ ekzemploj por cm, ui, er, ec, tj, nj. M. 1564.

A l v o k o j
Praktikaj sukcesoj de Esperanto

La estraro de la G. E. A. komisiis min, eldoni ia festlibron por 
la IXa Germana Esperanto*Kongreso en Leipzig. Tiu Ĉi libro estos 
titolita .Esperanto, ein Kulturfakto^ (Esperanto kiti kulturhelpllo) 
kaj aperos komence de majo 1914. Ĝi traktos speciale la temon 
.Praktikaj sukcesoj de Esperanto*. La prilaborota materialo do estas 
eminente praktika, kaj mi intencas, nepre tiel ĝin trakti. De nla 
estonta kongreslibro dependas altgrade la poresperanta favorigo de 
scienculoj, komercistoj, artistoj, oficiroj kaj industriistoj de la urbo 
Leipzig, de tiu grava centro de I'spirita vivo. Ni alproksimigu al 
malproksimuloj, ni veku la intereson de indiferentuloj, ni konvinku 
la kontrau lo jn  per faktoj, ni triumfe silentigu la pri Esperanto 
mokantojn. Pro tio mi bezonas kapablajn kunlaborantojn, kiuj el 
la trezoro de siaj spertoj sciigos al ml faktojn pri Ia efika aplikado 
de Esperanto en ĉiuj ajn fakoj. Faktoj reprezentigu, ĉar faktoj 
pruvas. La pruvo mortigu la dubojn. Tial mi ne nur petas, sed pro 
nia bona afero eĉ postulas, ke oni sendu al mi ĝis Ia fino de 
februaro cion, kio estas uzebla por montri la progresojn de Esper
anto. Mi memorigas vin pri ĉiuj kulturceladoj de la nuntempo. 
Atentu, ke mi dezira* nur dokumentojn pri praktikaj sukcesoj, pri suk
cese farita laboro. La nurajn statistikojn, kiuj eble inter ili sin trovos, 
nai laŭebie transformos en plaĉajn artikoletojn.

Esperantistoj! Ekprenu la armilojn, por kontraubatali ia antaŭ- 
jaĝojn koncerne nian lingvon! Pripensemaj batalantoj eniru la unuan 
vicon! Ni estu p lu g a ta j  lan niaj sukcesoj! Respondo per koncizaj 
artikoloj jenajn demandojn aŭ similajn: Kion efikis Esperanto ĝis 
nun en la fakoj de lernejaj aleroj, de eklezio kaj misio, de kuracista 
«rto, de ruĝkrucanoj, de internaciaj kongresoj, de unuigaj kaj federaciaj 
aferoj, de teorioj pri mondrigirdado (monismo, blua kruco, bon- 
templano, savarmeo, vegetaranoj, teosofo), de I’ komerca vivo 
(katalogoj, korespondado, bankoj) de {'vojagoj (UEA), de fervojoj, 
postaj, {Ipvetura}, policaj, tramvojaj aferoj, de r  artoj (muziko, 
«teraturo, teatro), de bibliotekoj, de esploradoj (geografio, religiaj 
kultoj, de instruometodoj kaj praktikaj lecionoj, de instruado kaj 
amikaj interrilatoj en grupoj, de kolektado (g ra fe jo j ,  markoj, kartoj, 
moneroj) de privata korespondado, de organizado (Esperanto-lnstttutoj; 
estraroj) de interesigo por lingvaj problemoj, de sodaj problemoj, 
de emigo de registraroj kaj parlamentoj al Esperanto, ktp.

La servo, kiun mi petegas per tio, estu honora ofico por ĉiu
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partoprenanto, kaj partoprenu ĉiu, kiu sdas iun ajn fakton pri 
Esperantaj sukcesoj. Mi ne petas nurajn promesojn sed efektivan 
kunlaboradon. Kajne prokrastu, por ke admonoj ne estu necesaj! 
Plenumi la devojn estu nia honoro! Mia plej granda gojo, mia 
vera fiero estos, en ia antauparolo de la kongreslibro danki por 
fidela, multflanka, celkonscia kunlaborado. Tial ek labori por 
lii movado, kiun laŭpove ni volas progresigi al vera kulturo — 
por ke la motido vidu kaj diru: I ja  aktiva entuziasmo entenas la 
vivon! Esperanto estas vivo! Pastro Losfa,

f.efcsintfstraase 5, Leipzig.

Grava avizo kaj peto
I .a I rafiki! Sindikato (Verkehrsverein) en Esse n eldonos baldaŭ 

gvidlibron (24 pagoj da teksto) redaktitan tute en Esperanto. Provi
zora eldono: 3000. La kostojn oni intencas malgrandigi per reklam
anoncoj (8 pagoj). Ciujn Esp-iajn Entreprenojn, Esp. gazetojn, ktp. 
mi [jetas komuniki al rni, cu ili estas pretaj mendi anoncon. Ron
dirojn mi sendos. Delegitoj he lpu! E. Pillath, Del.,

Ktemenlinenatrasse 49, /Ss s vri.
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UNIVERSALA ESPERANTIA LIBREJO
GENEVE 1()- «UE DE LA b o u r s e  GENEVE

F A V O R A  O K A Z O
Ni submetas al ia lege inaj Esperantistoj favoran proponon por 

akiri bonajn librojn je tre rabatita prezo.
Ĉiuj prezoj estas kun afranko. En krampoj ni montras la 

kutiman prezon. hr
WENDELL, L. (Trad.) Sub la meznokta suno. 121 p. (fr. 1.75) 1.25 
DEVJATNIN, N. (Orig.) Propaganda vojago. 93 p. (fr. 1.90) 1.25
DOMBROVSKI, A. (Orig.) Malgrandaj pensoj pri grandaj

demandoj. 212 p. (fr. 3. ~ )  . T  . . . . . .  .
RUNEBERG, O. Jolanto. 102 p. (fr. 1 . 2 5 ) ..........................
ZAMENHOF, Leono. (Trad.) Protesiias kaj Laodamia. 55 p.

(h. 1 . 2 5 ) ............................................................................... .....
ZAMENHOF, Leono. (Ong.) Mia liro. 30 p. (fr. 0.65) .
KABE. (Trad.) En fumejo de Topio. 16 p. (fr. 0.45) . .
TORO K. P. (Orig.) Normala sintakso. 22 p. (fr. 0. 65) .
ER EN K EL, R. (Trad.) Maja nokto. 35 p. (fr. O. 50) . . .
FRANKEL, R. (Orig.) K r e sto m a tio  por infanoj. 34 p.

(fr. t). 20) ..........................................  0.10
FRENKEL, R. (Orig.) Verdaj fajreroj. 42 p. (fr. I . —) . 0.50
STAS, A. (Trad.) Resumo de la kurso pri teologio. 32 p.

(f«. 0 . 2 0 ) ..................................................... 0. IO
KABE. (Trad.) Patroj kaj filoj. 166 p. (fr. 2. 75) . . .  1.75
GIAMBENE, L. (Trad.) Tra la Esp. Literaturo. 112 p. (fr. 1.15) 0.75
MEYER, Sam. (Trad.) La Barbiro de Sevilla. 63 p. (fr. I .—) 0.50  
Deveno kaj historio de Esperanto. 32 p. (fr. 0.75) . . 0 . 5 0
El la historio de Esperanto. 32 p. (fr. 0. 3 5 ) .....................0.25
Sherlock Holmes en la servo de la hispana trono. 42 p.

(fr. 0. 8 0 ) ...................................................................................0 .05
ĈEFEĈ, E. Pri Ia elparolado de la vokaloj en Esperanto.

20 p, (fr. O. 5 0 ) .........................................................................0.25
MOCH, G. Pri la elparolado de Esperanto. 72 p. (fr. I. -  ) 0.75
ELSK1 & ELSKA. (Orig.) Unuaj agordoj. 96 p. (fr. 50) . 0.25
RIENZ1 R. DI. Tra Belglando, Nederlando kaj Anglolando.

32 p. (fr. 0 .5 0 ) ..........................................................................0.25
BAVO!., L. Esperanto et Croix Rouge. 168 p. (fr. I . —) 0.50
BAVO!., L. Esperanto und Rotes Kreuz. 230 p. (fr. 1.60) I .—

La sama, lukse bindita (fr. 2. 6 0 ) ..........................1.75
Kongreslibro de la Va Kongreso, (fr. 2. —) ..................... I .—
Esperantista Dokumentaro de la IV* Kongreso, (fr. 2.50) I .—
Esperantista Dokumentaro de la Va Kongreso, (fr. 2. 50) I. — 
La plej bonaj spritajoj el munkenaj flugantaj folioj.

<>2 P- (fr. 1 .5 0 ) .........................................  . . . .  i . —
Poŝtkartoj ilustritaj kun bildo de D-ro Zamenhof kaj multaj aliaj, 

entute 24 ekz. poi 2 respondkuponoj.

K O R E S P O N D A D O

L *= letero. PK «= postkorto. PI =  poŝtkartoj ilustritaj.
= poŝtmarkoj. hfi. =  bildflanko.

S-ro Louis Cavignaus, 62, rue

PM =

A m i e n s  (Francujo, Somme).
Delanoy, PI.

A n t o f a g a s t a  (Cilio). — S-ino Rosa B ra v o ,  Casula 354, PM.
B a r c e l o n a  (Hispanujo). — S-ro M. Rodellar, Diputadon 93, 

poetisto, PI (nur kolorajn naciajn kostumojn kaj tipojn, bil.)
B a r c e l o n a  (Hispanujo). — S-ro Amadeo Agullo, str. Passage 

Batilo N-ro 4 Mendo.
B i l d s t o c k  a. Sa a r  (Germanujo, Rhejnprovinz). — S-ro Thomas 

Lindeniana (kun ĉiuj landoj, krom Germanujo).
B l a o o v e Sĉ e n s k  a., A. (Siberio). -  S-ro Arkadio Borisov, L ,  PK. 

fotogra fajo).
B o c h u m  (Germanujo, Vestfalio). S-ino Cecilie Jcesten. 

Marienstrasse I, PI. (kun ĉiuj landoj).
B o c h u m  (Germanujo, Vestfalio). — S-ro Theodor Dante, poSt- 

oficisto, Siidbelhveg IO, PI. (kun ĉiuj landoj).
B o c h u m  (Germanujo, Vestfalio). — S-ro Erich Kieppy, studento, 

Lessingstr. 61, PI. (kun ĉiuj landoj).
B o l t o n  (Anglujo). — S-ro W. Jones, St. Helens Road 344, 

PM., PI., bft., L. (kun ciuj landoj).
B r u s e l o  (B e lg u jo ) .  - S-ro V. Lamberts, poste restante Nord, 

PI., PM. (uzitaj kaj neuzitaj).
• G a n g o n  (Francujo, Lot-et-Garonne). — S-ro Eloi Gauthier 

PI., hfi.
C h a r l o t t e n b u r g  (Germanujo, Brandenburga — S-ro Arthur 

Schulze, Krumme Str. 86, PI., PK., L.
CoNTtCH (Belgujo). — S-ro Const. Verhoeven, Nieuwstraat 63
E l b e r f e l d  (Germanujo, Rhcinprovinz).....S-ro Carl Bergmann,

ĉe von der Heydt-Kersten, bankoficejo, PI., PM (kaj Esp. gazetojn).
Grant Park (Usono, minois) — S-ro G. P. Ferree, L. (kun ĉiuj 

landoj pri ĉiuj temoj).
K a r l s t a d  (Svedujo). — S-ro R. Tliyberg, Hagatorget 9, PM.
K e t t e n  a p u d  G r o t t a u  (Austrio, Moravio). — Esp. Societo 

Esperantejo N-ro 52 (kun ĉiuj landoj pri ĉiuj temoj).
K o z e l s k  (Rusujo, Ka luj k. gub. seico Deribino). — S-ro P. P. Fon- 

Asmus, PI.
L im o g e s  (Francujo, Haute-Vienne). — Junula Esperantista Grupo 

deziras korespondadi. Sin tumi ai S-ro A. Penot, kasisto, 25, Boule- 
vard Gambetta.

Lyon-St-Juste  (Francujo, Rhone). -  S-ro Joseph Martin, 8, rue 
des Macchabĉes.

M o s k v o  (Rusujo). — Grupo Esp. de komizoj vojagantaj deziras 
korespondi kun ĉiuj landoj; adreso: Petrovka, domo 8, loĝ. 6,

.  Vojago \
Moskvo (Rusujo), — S-ro E. E. Makarov, Niĵegorodskaja ui.

d. 32, kv. I .
N e w - Y o r k  (Usono). — S-ro Armand B. Coigne, 2627 Webster 

Avenue (kun samideanoj, precipe sinjoroj, kiuj estas pii ol iomete 
interesitaj pri metafiziko kaj filozofio. Nur sinceraj gesamideanoj, 
kun la intenco daŭre korespondadi kaj havantaj nenian alian celon 
ol korespondadi letere, bonvolu skribi).

O lmOtz (Austrio, Moravio). — S-ro P-ro Max Murath, Staats- 
realschule, PI., PM., bfl.

O l m Ot z  (Austrio, Moravio). — S-ro Richard Eisler, i. r. fer
voja adjunkto, PI., PM., bfl.

O lomouc-NovosaDv 197 (Aŭstrio, Moravio). — S-ro Antono 
Kudela, oficisto, Delegito, PI., PM., L., bfl.

Omsk (Siberio). — S-ro Murat-Bek Seitov, Kazakstan Uĉeb- 
naja 86— 57.
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O msk (Siberio). — S-ro D. Pantofel. Semlnarskaja 31 (kun 
ciuj landoj).

P alma de Ma j o r k a  (Hispanujo). — S-ro Cedula, 9-a klaso 
n-ro 121, Usta de Correos, PI. (kun ĉiuj landoj).

Paris {Francujo). Groupe Arnica!, 9, rue du Renard, PI.
Paris 18 (Francujo). — S-ro Augustin Juliien, 39, nie Gan- 

neron, PI., bfl. (en lingvoj franca, itala, angla, germana kaj esperanta).
PETERBURGO (Rusuj©). -  S-ro K. Mifiin, M i n s k a j a  9, kv. 3-t’ 

PM. (esp. kongresmarkojn ka) aliajn markojn kun verda stelo).
Pekin (Vinujo). — S-ro Rene Schepens, L£gation de Belgique( 

PI. (kun ĉiuj landoj).
P o i t i e r s  (Francujo, Vienne). — S-ro Georges Thibault, studento, 

IO, place de la Uberta, PI., PM., L , bfl. (kun ĉiuj landoj).
P o i t i e r s  (Francujo, Vienne). — La geanoj de .Esperantista 

Junularo* deziras konstantan korespondadon kun ĉiuj landoj. Sin 
tumi al la prezidanto: S-ro Gaston Lelarge, studento, 44, rue de 
la Cathedrale, PI.. PM., L., bfl.

Porto (Portugalio). — S-ro Jose Viana Guedes, Kua dos 
Caldeireiros 43, PK., PM.

So f i a  (Bulgario). S-ro Petro Taŝkov, lernanto de Villa klaso, 
str. Rn. Klementino IIS, PI., L., bfl.

St - C h a m o n d  (Francujo, Loire). — S-ro Henri Pourcher, 13, rue 
Jeanne d ’Arc.

San F e l i u  d e  G u i x o i .s  (Hispanujo). — S-ro Victor Lluis, str.  
Eden 9, PI., L. (kun ĉiuj landoj krom Hispanujo).

ST-JUSTE-LYON (Francujo, RbĜne). — S-ro Marius Rittaud. 
15, chemin de la Demi-Lune.

T e m e s v a r  (Hungarujo). ~~ S-ro Robert Rfissler, FO-utca 56, PI. 
kaj pri filatelio.

To m s k  (Rusujo). —  S-ro M. Multanovsklj, Preobraĵenskaja 8, 
kv. 6, studento, PI., L., PM. (nur kun neeŭropanoj; ne gluu PM. 
sur bfl.).

V a r s o v i o  (Rusujo). — S-ro Adolfo Oberrotman, str, Novolipki39, 
PI., bfl. (koloraj vidajoj pri interesaj temoj; laŭ deziro inter^angas 
portretojn, Esp. gaz. kaj jubileajn PM. (kun ĉiuj landoj).

V l a d i v o s t o k  (Siberio). — S-ro revizoro Aleksandro Pagirev, 
Krepostnoj Kontrol (Citadela Kontrolo) PI. (kun ĉiuj landoj).

V o i t s b e r g  (Austrio, Sttrio). — S-ro Otmar Russheim, PI., hfi. 
(vere belegajn).

I3  E J T O .I  K A J  P R O P O N O J

AGENTECOJN por ĉiuj landoj prizorgas samideano, nomas 
devenojn ktp. Senpage, nur unu respondkup. Postlagerkarte 93, 
Berlin SO. 26.

. ■» I . v> ■

AVIZO. — La nova adreso de Librejo , Esperanto* en Monte
video estas: strato Colon 1517, Montevideo (Uruguay).

ESPERANTISTOJ de la tuta mondo estas petataj komuniki ĉiujn 
faktojn havantajn internacian aŭ sensacian intereson por enpreso 
en gazeto tre favora al Esperanto. Adreso: Dra. Romanoviĉ, 
Nemeckaja 8—10, „Saratovskaja Pocta*, Saratov (Rusujo).

11* «m*. • ka r* . 11

ĈIUJ ESPERANTISTOJ KONSENTAS, ke ne povas esti festo, 
festeno, balo, kongreso kaj familia festo sen ESPERANTO, burgunda 
Saŭmanta vino por Esperantistoj, de S-ro Gaston Charcousset 
Esperantia entrepreno). Bonega kvankam malkara: Petu senpagan 
esperantan prezaron de J. Pion-Mtiller, 21, rue de Lorraine, Beaune, 
CĜte-d’Or, Francujo.

ĈIUJ SPERTAJ ESPERANTISTOJ KONSENTAS, ke dum festo, 
festeno, balo, kongreso kaj familia festo nek ŝaŭmanta aŭ neŝaŭm- 
anta vino, nek brando nek biero aŭ alia alkoholaro estas necesaj. 
La vera gojo devenas ei profundo de I'koro kaj ne bezonas insti
gilon tiel dangeran kie! la alkoholo. La kutimo festi trinkante estas 
kaŭzo de multnombra malfeliĉo.—St.

ESPERANTISTOJ LEGU ATENTE! Ĉu vi volas «pari monon? 
Se jes. kiam vi deziras aĉeti klan ajn komercejon francan, lumu vin 
al Ia firmo Remy kaj K-io. ĉ i  profitigos vin je parto de diskonto 
ricevota de la fabrikistoj pri ĉiuj artikloj. Skribu petojn (kun re
spondkupono) al Remv kaj K-io, Komerckonsulo de UEA, Boite 450 
(poStkesio), poste centrale, Paris.

FABRIKOJ DE METALFADENOJ ~ Mi volas disvastigi en 
Ruslando stangbarilojn el pikilhava metalfadeno kaj tre petas ciujn 
samideanojn komuniki al mi adresojn de metalfadena) fabrikoj. 
Aleksio Dannenberg. Samara, Sadovaja 79...81, loĝ. 8. Rusujo.

INFORMO. — Pro tro ofta eldonado de glumarkoj, ne por 
propagando kaj utilo de Esperanti», sed por propraj celoj de eldon
istoj. ni, subskribintaj, komunikas al ĉiuj niaj korespondantoj nian 
firman decidon ne plu kolekti diversajn ghi- kaj tm a r k o jn  esper
antajn. M. Aieksandrov; G. Demidjuk; Moskva Societo Esperantista.
*............................^  ...................... < . / * . « . .  . . .  *  .  .  ,  ............................. .  ...

KARAKTERON iau via skribo vi mem kaj facile ekscios per 
nia .Grafologia spegulo*. Kontraŭ unu respondkupono afrankite 
sendas famkonata Grafologia Komitato de I. Esp. Klubo .D-ro Zamen
hof., Kladno 983, Bohemujo.

KIU SAMIDEANO povas havigi al mi komercejojn diversajn 
cl Vinujo, Japanujo kaj Hindujo? Skribu iuj al Oskar Ziegler, 
Miesbach-Neumŭhle (Germanujo, Oberbnvern).

MARINOJ por farado de la makaronio estas postulataj por 
fondota fabriko. Mielo ciuspeca kaj vakso estas vendataj. Proponojn 
oni adresu al S-ro V. V.Zavjalov, Vicdelegito, Aleksandrovskaja n-ro M, 
Ufa, Rusujo.

PENSION - LERNEJO : 17 St. Stephen'* Square, London VV,
D-ro O*Connor. M. A. P. D-ro. Prospekto senpage.
* * * * *• * • «i • t  , . .  • • ♦ »

PRAKTIKAJN ARTIKOLOJN por Ia ĉiutaga uzado vi trovas en 
mia prezaro pri tranĉiloj (ankaii kun stelo) bruligiloj, tondiloj, 
raziloj. Mi sercas personojn, kiuj o k u p iu s  per disvendo al priva
tuloj. Postulu Esp. Katalogon ĉe F. G. Jtingel, Dresden-A. 27.

RUSA AGRONOMO deziras ricevi por kolekto la speci
menojn de plej interesaj kaj karakterizaj semoj de kultura gren- 
vegetajoj (rizo. maizo, tritiko, ktp.) kaj de paŝtherboj el Afriko, Suda 
Ameriko kaj A ustra le ; kvante ne pli malmulte ol 50 g r . ; ĉiu 
specimeno kun nomo kaj klarigskribo. Sange li povus resendi, 
laŭ la deziro, aŭ specimenojn de semoj de rusaj specoj, aŭ la 
kolekton de belaj ilustritaj koloraj postimitoj, aŭ repagi elspezojn 
mone. Proponojn kaj sendojn adresu: S-ro t. Prileĵaev, Terebe il
ovskaja , II, loĝ. 7, Kiev (Ruslando).

a

• • .fr • •*.

RUSA VORTARO de P. Stojan, laŭ modelo Larousse, enhavas
40 mil vortojn kaj 1300 bildojn. Afrankite kaj rekomendite Sm. 3.50, 
bone bindita Sm.3.80. Librejo .Esperanto*, Lubjanski p r .3 ,Moskvo.

SENPAGE. — Kontraŭ PI. mi sendos ilustritan gvidfolion de 
ĝardenurbo Letchworth F. A. Goodliffe, Delegito, Letchworth 
(Anglujo).

SIGELMARKOJN Esperantajn aceta», kolektas, interŝanĝas kaj 
vendas siajn proprajn eldonojn (100 diversajn 60 sd.) G. Davidov, 
Rusujo, Saratov, poŝtkesto 12.
•• .  »  . . . .»  . . .  . • . . .  .

STUDENTOJ en ia Supera Komerca Lernejo de Dijon deziras 
korespondadi kun fremduloj pri komercaj temoj. Ili InterSanĝas 
ankan PK. kaj PM, Skribu ai G. Brosse!in, 29, rue Sambin, Dijon 
(Francujo).
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PRESA ESPERANTISTA SOCIETO
3 3 ,  r u *  L a c o rx » c le .  P A R IS

La plej m alnova e} ciuj esperantaj gazeloj
(Fondita 1HH6)

La p l e j  e n h a v o r i ! La plej malkara I

Lingvo Internacia
C entra O rgano  de la Esperantistoj

T H . C A R T, (Sefredaktoro 
Aperas regule tiumonate 

48 pagoj da plej bona teksto! Jara abono: 5 fr. (2 Sm.)

L. F. KAHAN
BERLIN N. O. 55
Bipiralaoto ie Morsi i M

Fabriki j»r: Metalaj numeromaŝlnoj, 
poSto-stampoj kaj stampo-kuaenoj,
o  o  o o o

Por:

P re te jo j
PaparejoJ
Bankoj
o  o o o o

o o o o o
Por: 

P o l ia j  laj

F ervo jaj
o ficejo j

ooooo

Oni petu la katalogon senpage.

A  bon u L’ Esperanto6,
duonmonata Gazeto

kiu publikiga» en d u  numero

Lecionojn de Itala Lingvo per Esperanto
:: ::  Abonprezo 191.1 Sm. I (Fr, 2.BO) ::  ::
Kun literatura aldono M ala  Anim o* Sm . 1.600 (Fr. 4)

Abonprezo 1914 Sm . 1.300 (Fr. 3.25). — Kun aldono  Sra. 1.900 (Fr. 4.75)
9 p « o l m « n a  n - r o  k o n t r a ŭ  r e s p o n d k u p o n o  

La proksima januaro 1914 apero»

Plena Klasika Kurso de Latina Lingvo
p o r  E s p e r a n t i s t o j  

Ua prononco « ta s  taŭ esperant» alfabeto, klu perfekte riprezenti* latinajn sonojn 
laŭ ltala prononco. ■ ■ < > > a « ■ > ■ a > > > •  Aperos unu kajero frumonate

Jarabono por abonintoj de . i '  ESPERANTO" estas 
Sm . 0.000 (Fr. LSO) -, poi neabonantoj I Sm . (Fr. 2.50)

Sin turni al eldonisto 
A. PAOLET — S. Vito al Tagtlamento (ltalujo)

Konto fe  la tatobanko Espe naitis ta  — LONDONO

IST. < r> r -HSr

E. J. HOFFMANN THUN
M

Fabrikejo de karton- kaj ladpakitoj

M

m

Specialajo: LADDOZOJ sen kaj kun stampo de la 
firmo faritaj el unu peco kun duobla faldo kaj lutita.
Patentskatoloj. — Skatoloj por konservaĵoi. — Mielujoj. 
— Doroj por uzadoj en apotekoj kaj ciuj aliaj por

diversaj uzoj.
Litografio — Krom o-p r esado

por skatoloj kaj reklamantoj. — Reliefaj Stampaj'oj.
Librobindejo kaj kartoludoj

Mekanika Laborejo
Telefono — Adreso telegrama: HOFFMANNS THUN
Brom a medalo 2 argentaj medaloj 2 omi medaloj

PARIS 188« OENEVE 1896 THUN 1899

i r a

HOLDEN
liveras Botojn, Ŝuojn, San-

^  .  •

'tialojn, Pantoflojn, Kalmuk
ajn ŝuojn, Ŝtrumpojn kaj 
ŝtrumpetojn. Ĉiuj ekskluzive 
lafi la tipo „Naturformo“

HOLDEN FRATOJ
3 , H a re w o o d  P la c e , O x fo rd  C irc u s , L o n d o n  W

Katalogoj senpage. Oni parolas Esperante.

La artefarita

^[TMONJARSuk

*  i

I A U  l i  i u  M l  t-

VA ,
B A N O

M

y )  h

r;

BRnGfft
• *■. . i  a

BERLIN NW 6, Luisenstr.
Oni parolas esperante!

Nova kuracmetodo!
Por malsanoj de la asimilo, 
de la sango kaj por mal
sanoj de la koro kaj de ia 
nervoj k. a. Oni mendu pro» 
spektojn esperantajn (sen
page) aŭ broŝureton (20 Sd.). 

51.—  DU FAKKURACISTOJ.
BREIGER

TOTMOII)DJI KOMERCA AGENTEJO (TKA)
TKA vendigas kaj aĉetigas Alispecajn komercejojn de la plej gravaj 
ĝis la plej malgravaj. TKA varbas laboremajn reprezentantojn por 
ĉiuj brancoj de Tindustrio kaj komerco. TKA petas reprezentadon 
de ĉiuj produktoj kla ajn estas ĝla deveno aŭ gia prezo. ~  Skribu 
tuj al: Tutmonda Komerca Agentejo. Mege ftis, 15, rue M&angfere,

Valence, Francujo,

Belega fingro-ringo
kun verda Esperanto-stelo 

1,300 Sm el pura argento [Ep. 800}
2 , 0 0 0  „  sam e sed orum ita  
(afrankite ĉiulanden, garantio je ĉiu peco?)

Por ricevi gustan grandon de la ringo, bonvolo sendi 
mezuron, diametro je milimetroj; alte longo, mezurata per 
Snureto, laŭ diko de la fingro. Pago per poŝtmarkoj

[N E K , Berlin-Rupagilo. — GEORG REI Berffn-Rummelsburg 7.

PRESEJO BOCHLER ft KO., BERNO


